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“For many of us, water simply flows from a faucet, and we think little about it beyond this 
point of contact. We have lost a sense of respect for the wild river, for the complex workings 

of a wetland, for the intricate web of life that water supports. 
Sandra Postel 

 
 

“No natural phenomenon can be adequately studied in itself alone, but to be understood 
must be considered as it stands connected with all Nature.” 

Francis Bacon 
  

http://www.utm.edu/research/iep/b/bacon.htm
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RESUMO 

 

Nesta tese de mestrado desenvolveu-se um estudo ecohidrológico baseado na análise dos 

desvios hidrológicos relativamente às condições de referência, em troços de rios fortemente 

modificados, a jusante de aproveitamentos hidráulicos. 

O estudo consistiu na caracterização do regime hidrológico natural na situação de 

referência, e avaliação das alterações hidrológicas impostas pelos regimes de caudais 

modificados observados a jusante de um conjunto determinado de barragens, selecionadas 

no território de Portugal Continental.  

Efetuou-se ainda a simulação do regime de caudais ecológicos com base no método do 

INAG, DSP (2002), e procedeu-se à avaliação dos desvios hidrológicos resultantes da 

eventual implementação destes caudais nos troços de rios fortemente modificados. 

A metodologia utilizada baseou-se em Índices de Alteração Hidrológica (IAH), estimados a 

partir das características hidrológicas com maior significado ambiental em termos da 

integridade dos ecossistemas aquáticos/ribeirinhos. 

Os resultados obtidos permitiram identificar os aspetos hidrológicos com maior significado 

ambiental, avaliar a grandeza potencial dos impactes ambientais nos sistemas fluviais e 

desenvolver propostas de medidas de minimização das alterações hidrológicas estimadas 

nos troços de rios fortemente modificados a jusante de um conjunto determinado de 

barragens. 

 

Palavras – Chave: regime natural; princípios ecohidrológicos; regime de caudais 
modificados; regime de caudais ecológicos; troços de rio fortemente modificados; 
índices de alteração hidrológica. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to improve our understanding of the ecohydrological characteristics of 

environmental and modified flows in Portuguese rivers considered Heavily Modified Water 

Bodies (HMWB), using the Indicators of Hydrologic Alteration (IAH) method.  

For a given set of "heavily modified river sections", this study did the characterization and 

analysis of present flow regimes observed, natural flow regimes, and ecological flow 

requirements simulated by the method of INAG, DSP (2002). Based on Indicators of 

Hydrologic Change, the determination of the deviations from natural regimes was performed 

for the present hydrological regimes: both modified and ecological.  

The analysis of indicators of hydrologic alteration, based on ecohydrologic assumptions that 

guide the definition of environmental flow regimes, allowed to develop proposals for 

environment mitigation, whose effectiveness should be evaluated in the context of monitoring 

the ecological quality of HMWB sections in order to achieve the environmental objectives set 

out in national and European legislation on water resources the Water Frame Directive WFD 

(Directive 2000/60/EC) transposed to the Portuguese legislation by the Water Law - Law n.º 

58/2005, 29 December 2005. 

 

Key-Words: natural flow regime; ecohydrologic principles; regulated flow regime; 

ecological flow regime; heavily modified water bodies; indicators of hydrologic 

alteration. 

  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:EN:NOT


IV 
 

EXTENDED ABSTRACT 

 

This study aimed to improve our understanding of the ecohydrological characteristics of 

environmental and modified flows in Portuguese rivers considered Heavily Modified Water 

Bodies (HMWB), using the Indicators of Hydrologic Alteration (IAH) method. This method is 

based on the principles defined in the Ecological Limits of Hydrologic Alteration (ELOHA) 

proposed by Poff et al. (2010).  

The flow regime is a primary determinant of the composition, structure, function and 

dynamics of aquatic and riparian ecosystems, being an essential element of support for its 

environmental integrity and for maintaining the hydrological and hydraulic characteristics of 

the freshwater ecosystem and its ecological aspects, including microhabitat and 

macrohabitats and biological communities (Martinez et al., 2010).  

The environmental management of rivers downstream of dams requires the identification and 

characterization of the environmental factors, both natural and anthropogenic, that influence 

the integrity of the riverine ecosystems. Therefore, the determination of hydrological variation 

in regulated river systems is critical and helps to develop mitigation measures that minimize 

the environmental changes in these ecosystems.  

The natural flow regime of upstream surface waters, the discharges from hydraulic 

powerplants, and the downstream demands for water uses, among other aspects, are 

important variables for the hydrological characterization of the heavily modified river sections, 

which can be accomplished through the study of hydrological changes.  

For a given set of "heavily modified river sections", this study did the characterization and 

analysis of present flow regimes observed, natural flow regimes, and ecological flow 

requirements simulated by the method of INAG, DSP (2002). Based on Indicators of 

Hydrologic Change, the determination of the deviations from natural regimes was performed 

for the present hydrological regimes: both modified and ecological.  

Starting from the HMWB sections identified during the implementation of the Water 

Framework Directive (Directive 2000/60/EC), a reduced set was selected considering three 

criteria: (1) existence of gauged daily mean flows (natural and modified), for a minimum of 15 

years, without gaps, (2) existence of hydraulic plants, located immediately upstream of the 

HMWB sections, with different types of use: energy, water supply or multiple purposes, (3) 

sections of rivers located in different hydroclimatic regions, in order to represent different 

hydrological and climate conditions of the continental territory of Portugal.  
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The hydrological characterization of the sections was based on the series of daily mean flow 

rates gathered from the National Water Resources Information System (SNIRH).  

Based on the hydrological characterization, partial indicators of hydrologic alteration, that 

measure the deviations of the hydrological variables in HMWB sections in relation to the 

natural reference condition, were estimated. Then, indicators of global change were obtained 

by weighting the partial indicators, which allowed the assessment of overall hydrological 

deviations. In general, the defined ecological flow requirements diverge more from the 

natural flow regime than the presently implemented dam operation regimes. 

The analysis of indicators of hydrologic alteration, based on the ecohydrologic assumptions 

that guide the definition of environmental flow regimes, allowed to develop proposals for 

environment mitigation, whose effectiveness should be evaluated in the context of monitoring 

the ecological quality of HMWB sections in order to achieve the environmental objectives set 

out in national and European legislation on water resources (the Water Frame Directive 

transposed to the Portuguese legislation by the Water Law - Law n.º 58/2005, 29 December 

2005). 

 

Key-Words: natural flow regime; ecohydrologic principles; regulated flow regime; 

ecological flow regime; heavily modified water bodies; indicators of hydrologic 

alteration.  
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1 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Regimes de caudais naturais e modificados  

Nas últimas décadas, o desenvolvimento humano levou a um aumento exponencial da 

procura e consumo de água, resultando na intensificação do conflito entre a utilização dos 

recursos hídricos, nomeadamente como fonte de água e energia, e a sua conservação em 

termos de biodiversidade e integridade dos ecossistemas ribeirinhos1 (Tharme, 2003). 

Esta realidade tornou-se ainda mais complexa à medida que a sociedade ganhou 

consciência de que os rios “necessitam” de água, em quantidade e qualidade, suficiente 

para assegurar a manutenção dos ecossistemas ribeirinhos e dos usos (Arthington et al., 

2006). 

Neste contexto, o regime hidrológico é um fator ambiental determinante quer na composição 

e diversidade biológica, na estrutura e funções dos ecossistemas aquáticos, ribeirinhos e 

ripários (Richter, 1996), quer na disponibilidade e qualidade da água, que faz depender o 

seu uso, em sintonia com o paradigma de evolução que constitui o desenvolvimento 

sustentável. 

O regime de caudais de um curso de água é um elemento determinante na estrutura dos 

ecossistemas fluviais, definidor do meio aquático e ripário, modelando as características 

ambientais e possibilitando a diversidade de habitats e a dinâmica das suas interações (Poff 

et al., 1997; Strange et al., 1999; Arthington, 2002; Bunn y Arthington, 2002; Naiman et al., 

2002; Nilsson y Svedmark, 2002). 

Por outro lado, a modificação do regime hidrológico é uma das mais importantes alterações 

antropogénicas no ambiente, com consequências importantes ao nível dos ecossistemas 

lóticos (Alves et al., 2002), sobretudo quando originada pela construção de barragens. 

A implantação de um aproveitamento hidráulico constitui um importante fator de alteração 

hidrológica e ecológica de um curso de água, sobretudo pela redução de caudais e pela 

perda de conectividade ecológica. A transformação do meio lótico em meio lêntico, 

provocada pelo efeito barreira das barragens e respetivos regimes de exploração, com 

regularização de caudais, origina alterações significativas no regime hidrológico natural, 

nomeadamente em termos da sua variabilidade interanual (entre anos hidrológicos) e intra-

anual (em termos sazonais). A jusante de um aproveitamento hidráulico verifica-se, entre 

outros aspetos, a redução do escoamento natural, a diminuição da variabilidade sazonal e 

                                                

1
 Integridade dos ecossistemas ribeirinhos em termos da biodiversidade natural e dos processos ecológicos 

(físicos, químicos e biológicos) que permitem criar e manter essa diversidade (Richter, 1996). 
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interanual do regime de caudais, a alteração da época de ocorrência de caudais extremos, 

com a diminuição da magnitude das cheias e/ou a ocorrência de secas. A modificação do 

regime hidrológico conduz à alteração da velocidade e da profundidade do escoamento, do 

regime de transporte sólido e da morfologia do leito, da temperatura e da qualidade da água. 

(Alves et al., 2002) 

Com o objetivo de assegurar uma gestão sustentável dos recursos hídricos, é essencial 

desenvolver e aplicar políticas de planeamento e gestão que consagrem a implementação 

de medidas ambientais, que permitam, de forma integrada, satisfazer as necessidades de 

desenvolvimento social e económico e de realização humana e cultural, e ao mesmo tempo 

salvaguardar os aspetos ambientais essenciais para a manutenção dos ecossistemas 

fluviais. 

Neste sentido, é de grande importância o desenvolvimento e implementação dos Planos de 

Gestão de Região Hidrográfica, os quais deverão garantir a operacionalidade dos 

programas de medidas específicos necessários para se poder atingir os objetivos 

ambientais consagrados na lei em todos os cursos de água. 

A legislação europeia sobre energias renováveis supõe o aproveitamento do potencial 

hidroelétrico dos cursos de água através da construção de grandes aproveitamentos 

hidráulicos, gerando impactes negativos muito significativos no sistema fluvial, originados 

pela criação de troços de rios fortemente modificados a jusante. 

A Directiva Quadro da Água (DQA) (Directiva 2000/60/CE), transposta para o direito 

nacional através da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro) e do Decreto-Lei n.º 

77/2006, de 30 de março, consagra a proteção dos cursos de água, quer a nível ambiental 

quer na promoção do consumo de água de forma sustentável. 

O artigo 4.º da DQA, que visa os objetivos ambientais, refere que todas as massas de água 

de superfície e as massas de água fortemente modificadas deverão atingir, até 2015, 

respetivamente, o bom estado2 e o bom potencial ecológico3, estabelecido através da 

avaliação da qualidade ecológica dos cursos de água. 

Segundo o Anexo V da DQA, o regime hidrológico faz parte dos elementos 

hidromorfológicos de suporte dos elementos biológicos, sendo um dos elementos de 

qualidade para a classificação do estado ecológico dos cursos de água.  

                                                

2
 “Estado das águas de superfície: a expressão global do estado em que se encontra uma determinada massa 

de água de superfície, definida em função do pior dos dois estados, ecológico ou químico, dessas águas” 
(Directiva 2000/60/CE) 

3
 Relativo a estado ecológico: a expressão da qualidade estrutural e funcional dos ecossistemas aquáticos 

associados às águas de superfície (Directiva 2000/60/CE) 
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Refere-se ainda a Portaria n.º1450/2007 de 12 de Novembro (regulamenta o Decreto-Lei 

n.º226-A/2007, de 31 de maio) que estabelece os elementos constantes no pedido de 

emissão de licença ou de concessão do Domínio Público Hídrico: 

 “Determinação dos caudais de projeto, reservado […] e do regime de caudais 

ecológicos; 

 Identificação do futuro regime de caudais, demonstrando que não põe em causa o 

regime de caudais ecológicos4”. 

Contudo, no ponto 7 do artigo 4.º a DQA refere que “não se considerará que os Estados-

membros tenham violado o disposto na presente diretiva quando:[…] o facto de não se 

evitar a deterioração do estado de uma massa de água de excelente para bom resultar de 

novas atividades humanas de desenvolvimento sustentável, e se encontrarem preenchidas 

todas as seguintes condições: 

 Sejam tomadas todas as medidas exequíveis para mitigar o impacte negativo sobre 

o estado da massa de água; 

 As razões que explicam as alterações estejam especificamente definidas e 

justificadas no plano de gestão de bacia hidrográfica exigido nos termos do artigo 

13.º e os objetivos sejam revistos de seis em seis anos.” 

A avaliação da qualidade ecológica é hoje enquadrada pela DQA que veio, entre outros 

aspetos, instaurar no sistema jurídico europeu o conceito de Estado (sinónimo de qualidade 

ou integridade) Ecológico das massas de água de superfície. A determinação do Estado 

Ecológico de uma determinada massa de água requer a monitorização de diversos 

elementos de suporte, sendo avaliado como o desvio que esses elementos apresentam em 

relação aos que caracterizam uma situação com diminuta intervenção humana (condições 

de referência). 

Neste contexto, importa determinar e avaliar as alterações ou desvios hidrológicos dos 

cursos de água e conhecer as suas implicações ambientais. Richter (1996) propôs um 

método baseado em índices de alteração hidrológica (IAH), que permite analisar de modo 

objetivo e expedito as alterações no regime hidrológico natural em troços de rios fortemente 

                                                

4
 Regime de caudais mínimos a manter no curso de água, que permitam assegurar a conservação e manutenção 

dos ecossistemas aquáticos naturais, a produção das espécies com interesse desportivo ou comercial, assim 
como a conservação e manutenção dos ecossistemas ripícolas, dos aspetos estéticos da paisagem ou outros de 
interesse científico ou cultural (Alves et al., 2002) 
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modificados5 (ou Heavily Modified Water Bodies, HMWB), localizados a jusante de 

barragens. 

A avaliação das alterações hidrológicas baseia-se em princípios ecohidrológicos definidos 

pelo método ELOHA - Ecological Limits of Hydrologic Alteration (Poff et al, 2010). O ELOHA 

consiste num método que vem preencher o vazio entre a abordagem empírica e holística, 

incorporando aspetos essenciais da variabilidade do regime natural, tais como a magnitude, 

frequência, duração, taxa de alteração e preditabilidade do regime hidrológico natural 

(Arthington, 2006), baseando-se na premissa de que quanto maior o desvio hidrológico, 

mais significativos os impactes nos ecossistemas ribeirinhos. 

1.2. Aspetos do regime natural com maior significado ambiental 

O regime de caudais varia de rio para rio e apresenta um conjunto de características 

regionais que são determinadas pelas especificidades do sistema fluvial, nomeadamente a 

dimensão, o clima, a geologia, o relevo e a ocupação e uso do solo (Poff et al., 1997). 

As componentes básicas do regime natural permitem assegurar a integridade ecológica dos 

sistemas fluviais, em termos da disponibilidade, diversidade, resiliência, sincronia, 

capacidade de resposta das comunidades biológicas locais. Estes aspetos hidrológicos 

contribuem decisivamente para a biodiversidade e para a integridade estrutural e funcional 

dos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos (Martinez, 2010).  

Neste sentido, Bunn e Arthington (2002) propuseram 5 critérios ou aspetos hidrológicos 

considerados com maior significado ambiental: a magnitude, a frequência, a duração, a 

preditabilidade e a taxa de alteração. 

A magnitude diz respeito ao caudal que se escoa numa dada secção de um curso de água 

por unidade de tempo e determina a disponibilidade global de água nos ecossistemas 

ribeirinhos, fazendo variar, e.g., a área de habitat utilizável pelas comunidades biológicas 

que o integram. 

A frequência baseia-se na análise das ocorrências de determinada característica hidrológica 

num dado intervalo de tempo. Permite caracterizar a variabilidade interanual e intra-anual do 

regime hidrológico natural, sendo um fator determinante na dinâmica geomorfologica do leito 

e margens e na composição e distribuição das comunidades biológicas (Martinez, 2010).  

                                                

5 Troço de rio fortemente modificado (HMWB) quando, em resultado de alterações físicas resultantes da 
atividade humana, adquiriu características substancialmente diferentes do seu estado natural, […] que sofreu 
uma alteração física que modificou significativamente as suas características hidrológicas e morfológicas. (INAG, 
2006). 

 

http://www.doeni.gov.uk/niea/hmwb_ne.pdf
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A redução da frequência de caudais de maior magnitude, com diminuição da extensão da 

área inundável, conduz necessariamente à redução da biomassa nos ecossistemas 

aquáticos, devido, sobretudo, à perda de habitat e fontes de alimento nas áreas inundadas 

de apoio ao crescimento e recrutamento (Poff et al. 2010). 

A duração consiste no período ou intervalo de tempo ao longo do qual uma dada 

característica hidrológica é observada, e.g., o número de dias ou horas em que um dado 

caudal de cheia, com determinado período de retorno, é excedido; ou o número máximo de 

dias consecutivos com caudais nulos do ano hidrológico. 

Em termos ecológicos é importante conhecer o período de ocorrência de determinado 

acontecimento hidrológico, e.g., se a duração de um caudal de cheia permitiu assegurar e 

promover a limpeza de finos, a manutenção da morfologia do leito ou da vegetação ripícola. 

Para caudais mínimos, a duração também pode ser um fator importante para limitar, 

sobretudo na época de estiagem, a presença de espécies exóticas invasoras, menos 

adaptadas aos regimes torrenciais característicos da região mediterrânea (espécies nativas 

com maior resiliência a caudais mínimos de maior duração). 

A preditabilidade define a probabilidade de excedência (período de retorno) de um 

determinado caudal ou evento hidrológico. Alguns rios apresentam cheias (e.g., cheias com 

período de retorno de 2 anos) com elevada preditabilidade sazonal, outros não (Mielach et 

al., 2011). 

A distribuição estatística de um dado evento hidrológico, e.g., extremos máximos e mínimos, 

é um fator determinante nas atividades e ciclos de vida das comunidades biológicas 

aquáticas nativas, fazendo depender dela a composição e distribuição dessas comunidades, 

perfeitamente adaptadas aos ciclos naturais, e a biodiversidade dos ecossistemas 

ribeirinhos.  

O mês ou época do ano hidrológico que normalmente regista caudais de maior magnitude 

(caudais de chamada, nomeadamente no período entre fevereiro e março) determina a 

época de migração das espécies piscícolas; do mesmo modo, o mês com maior número de 

registos de caudais nulos diários consecutivos determina a resiliência das espécies 

piscícolas presentes. Os ciclos de vida das espécies aquáticas nativas coincidem com os 

ciclos hidrológicos naturais; ocorrendo fora das épocas críticas, as características 

hidrológicas podem condicionar a sua abundância e distribuição em toda a extensão da 

bacia hidrográfica. 

A taxa de alteração do caudal numa secção de um curso de água influencia o biota e 

determina a respectiva capacidade de resposta a essas variações (Martínez, 2010). O 
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regime de escoamento num trecho de um curso de água pode definir-se como estável ou 

instável em função do valor das referidas taxas de alteração (Mielach et al., 2011). 

A variabilidade do regime hidrológico, interanual e intra-anual, com toda a gama de 

características hidrológicas associadas à sazonalidade, frequência, duração e taxa de 

alteração, é essencial manter para sustentar a biodiversidade natural e a integridade dos 

ecossistemas aquáticos (Poff et al., 1997). 

Bunn e Arthington (2002) estabeleceram 4 pressupostos baseados na relação entre o 

carácter hidrológico e ecológico dos cursos de água, definidos como princípios 

ecohidrológicos do regime de caudais ambientais, e baseados na variabilidade interanual e 

intra-anual do regime natural (Quadro 1 e Figura associada). 

O primeiro princípio refere o caudal como elemento determinante das características dos 

habitats físicos (mesohabitat e macro e microhabitat), tendo por isso uma influência direta na 

composição e distribuição das comunidades biológicas locais. 

As alterações do microhabitat físico podem ser ao nível da profundidade e velocidade do 

escoamento, mas ocorrem também alterações ao nível do macrohabitat, temperatura, 

oxigénio dissolvido, qualidade da água, e outras características abióticas como a taxa de 

sedimentação ou transporte de sedimentos e condições morfológicas do leito. Todas estas 

alterações têm influência na composição e distribuição dos organismos aquáticos e, por 

isso, na integridade dos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos. Assim, o primeiro princípio 

estabelece o caudal como fator determinante para as áreas de habitat disponíveis, que 

compõem e suportam os ecossistemas aquáticos e ribeirinhos. 

O segundo princípio ecohidrológico diz respeito às características hidrológicas que exercem 

maior influência sobre as atividades e ciclos de vida das comunidades biológicas aquáticas. 

Genericamente, os peixes são as espécies aquáticas indicadoras mais sensíveis às 

alterações sazonais e interanuais dos caudais, que condicionam as suas atividades 

(alimentação, repouso, abrigo) e as fases críticas do seu ciclo de vida (reprodução, 

migração, stresse hídrico).  

As fases críticas do ciclo de vida de espécies piscícolas, sobretudo as de migradores 

diádromas e potamódromas, são determinadas pela variabilidade interanual e intra-anual do 

regime hidrológico natural, à qual estão intimamente ligadas. Quando se registam alterações 

hidrológicas nesta variabilidade, normalmente verificam-se reduções significativas na 

abundância e na distribuição das espécies aquáticas, com perdas óbvias na biodiversidade 

dos ecossistemas aquáticos. 
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Assim, o segundo princípio ecohidrológico tem a ver com a preditabilidade do regime 

natural, que consiste basicamente na regularidade na variabilidade sazonal do regime 

hidrológico, ou seja, regularidade de ocorrência de um determinado acontecimento 

hidrológico (períodos húmidos, médios e secos do ano hidrológico ocorrem na mesma 

época ano após ano, com pequenas alterações naturais). 

O terceiro princípio ecohidrológico, intimamente ligado aos dois já referidos, diz respeito à 

conectividade longitudinal e lateral ecológica dos cursos de água. Alterações no regime de 

caudais condicionam a distribuição e abundância das comunidades aquáticas, 

nomeadamente as migradoras (potamodromas e diádromas) que durante as diferentes 

fases do seu ciclo de vida se deslocam pelo sistema de drenagem natural, nomeadamente 

na primavera (migração e reprodução) e no outono (recolonização e migração). 

O quarto princípio ecohidrológico baseia-se na ideia do regime natural condicionar a 

presença de espécies exóticas invasoras. As alterações hidrológicas, provocadas pela 

regularização dos cursos de água naturais, potenciam o desenvolvimento de condições mais 

favoráveis para a presença e prevalência de espécies exóticas invasoras. Estas espécies 

estariam menos adaptadas às condições particulares dos cursos de água de carácter 

tipicamente mediterrânico (regimes temporários de escoamento torrencial com grande 

alternância entre cheias e secas); no entanto, nos troços HMWB encontram condições 

ideais para competir com as espécies nativas, levando uma vez mais à redução da 

abundância e da diversidade natural dos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos. 

As características hidrológicas consideradas neste estudo foram selecionadas com base em 

princípios ecohidrológicos referidos, nomeadamente a magnitude (1º princípio) e a 

variabilidade interanual e intra-anual do escoamento (2º princípio), a conectividade hidráulica 

e ecológica do sistema fluvial (3º princípio) e a resiliência das comunidades biológicas (4º 

princípio), aspetos afundamentais para a integridade ecológica dos ecossistemas aquáticos 

e ribeirinhos (Poff et al., 2010). 

Na Figura 1, ilustra-se a variabilidade interanual e intra-anual do regime hidrológico natural 

representada pelos hidrogramas relativos a anos hidrológicos seco, médio e húmido. Em 

termos médios, neste estudo considerou-se que os anos secos, médios e húmidos ocorrem 

em 25%, 50% e 25% do tempo, respetivamente. 
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Quadro 1. Princípios ecohidrológicos do regime natural e o seu significado ambiental 

Princípios 
Ecohidrológicos 

Significado ambiental  

1.º Magnitude 

 Manutenção do leito (flushing flows), transporte de sedimentos e taxa de sedimentação, com 
melhoria e aumento da disponibilidade de habitats físicos. (Figura 1, 1.1) 

 Manutenção da complexidade/integridade dos habitats/ecossistemas aquáticos. (Figura 1, 1.1) 

 Áreas de habitat disponíveis e consequente aumento da biodiversidade. (Figura 1, 1.1) 

 Composição das comunidades e distribuição das espécies. (Figura 1, 1.1) 

 Ocorrência de secas, caudais mínimos mais adaptadas a espécies tipicamente mediterrânicas, 
limitando a distribuição de espécies exóticas invasoras e contribuindo para a biodiversidade das 
espécies nativas. (Figura 1, 1.2) 

 

2.º Variabilidade e 
Preditabilidade 

 Atividade e ciclo de vida das espécies ajustado às variabilidades do regime natural (Figura 1, 2.1) 

 Variabilidade natural e fases críticas do ciclo de vida das comunidades biológicas aquáticas 
(Figura 1, 2.2) 

 Épocas com caudais de chamada: migração e reprodução. (Figura 1, 2.3) 

 Preditabilidade dos caudais de base na época de estiagem (Figura 1, 2.4) 
 

3.º Conetividade 

 Conectividade longitudinal e atividades de reprodutivas (desova, recrutamento, etc.) (Figura 1, 3.1) 

 Conectividade lateral e acesso aos leitos de cheia. (Figura 1, 3.1) 

 Recolonização e migração (outono) (Figura 1, 3.2) 
 

4.º Resiliência 

 Regime natural condiciona a presença de espécies exóticas invasoras. (Figura 1, 4) 

 Promoção de eventos de seca, espécies nativas mais adaptadas e controlo de espécies exóticas. 
(Figura 1, 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Princípios ecohidrológicos do regime natural (adaptado de Bunn e Arthington, 2002) 
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1.3. Objetivos da tese 

Nesta tese de mestrado pretende-se desenvolver um estudo ecohidrológico de avaliação da 

grandeza dos desvios dos caudais modificados e dos caudais ecológicos face aos caudais 

naturais, com o objetivo de determinar e analisar as alterações hidrológicas em troços de 

rios fortemente modificados (troços HMWB), localizados a jusante de um conjunto 

determinado de barragens. 

No sentido de enriquecer a variabilidade de casos e critérios de análise selecionaram-se 

troços de cursos de água fortemente modificados, e barragens associadas, em função de 3 

critérios-base: tipo de uso, região hidroclimática e disponibilidade de dados hidrométricos. 

Na escolha de locais cobriram-se diferentes regiões hidrológicas e climatológicas do 

território de Portugal Continental, no sentido de contribuírem para a análise interpretativa do 

significado ambiental da alteração hidrológica estimada nos troços HMWB selecionados.  

Pretende-se efetuar uma Análise em Componentes Principais (análise fatorial sobre matriz 

de variáveis hidrológicas dos troços HMWB) no sentido de identificar padrões hidrológicos 

que permitam discriminar os troços em termos hidrológicos. 

Para o conjunto de troços HMWB selecionados, pretende-se estimar um conjunto de 

características hidrológicas representativas da magnitude, variabilidade e preditabilidade do 

regime hidrológico, escolhidas pelo seu significado ambiental e atendendo aos princípios 

ecohidrológicos do método de ELOHA. 

A partir das características hidrológicas estimadas para o regime natural e para os regimes 

alterados, modificado e ecológico, pretende-se obter índices de alteração hidrológica para 

os troços HMWB selecionados. 

Para a caracterização hidrológica dos troços HMWB, é necessário dispor de séries de 

caudais médios diários, em regime natural e modificado, com pelo menos 15 anos de 

registos históricos para cada regime. Os dados recolhidos foram medidos em estações 

hidrométricas da rede de monitorização de águas interiores de superfície do SNIRH 

(Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos). Pretende-se ainda simular, para 15 

ou mais anos, os caudais ecológicos diários obtidos através do método do INAG, DSP 

(2002), definido no âmbito do PNA em Alves et al. (2002). 

Com base nos índices de alteração hidrológica, parciais e globais, procura-se avaliar o grau 

de alteração do regime hidrológico natural, a situação de referência, face aos 2 regimes 

alterados da análise: (1) o regime modificado atual e (2) o regime de caudais ecológicos 

simulado através do método do INAG, DSP (2002). 
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Finalmente, pretende-se relacionar as alterações hidrológicas estimadas com outros fatores 

respeitantes a aspetos ambientais e aos usos: região climática, tipo de aproveitamento 

hidráulico, regime de escoamento, etc. O objetivo é propor um conjunto de medidas 

genéricas para a mitigação das alterações hidrológicas estimadas e, consequentemente, 

dos impactes ambientais negativos sobre a integridade dos ecossistemas ribeirinhos. 

Resumindo, este estudo visa avaliar as alterações hidrológicas nos troços HMWB com base 

nos quatro princípios ecohidrológicos, dando um significado ecológico e ambiental aos 

resultados obtidos e permitindo o desenvolvimento de propostas de medidas de 

minimização, nomeadamente em relação aos aspetos com maior relevância em termos 

ambientais (e.g., caudais e áreas de habitat disponíveis, continuidade hidráulica e ecológica, 

limpeza dos finos e manutenção da morfologia do leito, mimetização da variabilidade 

interanual e intra-anual do regime hidrológico). 

2. METODOLOGIA 

2.1. Seleção dos troços HMWB e respetivas estações hidrométricas 

Os dados de base considerados neste estudo dizem respeito a troços HMWB, identificados 

no âmbito da Directiva Quadro da Água (DQA), localizados a jusante de barragens em 

cursos de água do território de Portugal Continental. 

Com base na informação geográfica reportada no artigo 13.º da DQA, apresenta-se na 

Figura 2 um mapa com a representação geográfica das albufeiras consideradas e dos 

respetivos troços HMWB. O tema vetorial foi obtido na internet no sítio do InterSIG6, em: 

http://intersig-web.inag.pt/intersig/mapas.aspx. 

Partindo de um conjunto inicial composto por 95 troços HMWB, e através de um processo 

sequencial de edição e análise de dados geográficos e alfanuméricos, organizados em 

tabelas, selecionou-se um subconjunto tendo em conta a localização dos troços HMWB: 

 imediatamente a jusante de albufeiras (excluir troços HMWB a jusante de 

confluências de cursos de água modificados); 

 existência de estações hidrométricas com séries de caudais médios diários medidos 

em regime natural e modificado, cada uma com pelo menos 15 anos de 

observações; 

 a jusante de aproveitamentos hidroelétricos a fio de água, com reduzida capacidade 

de regularização de caudais. 

                                                

6
 O InterSIG é um gestor de informação geográfica cujo objetivo é centralizar e organizar todos os dados geográficos 

existentes no Instituto da Água (INAG, I.P.), promovendo a sua disponibilização, tanto a nível interno como para o público em 
geral, segundo níveis de acesso e usando uma interface comum (http://intersig-web.inag.pt/intersig/index.aspx). 



11 

 

Figura 2. Troços HMWB (95 troços) no território de Portugal Continental (Fonte: Artigo 13º da DQA) 
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Foram aproveitadas estações hidrométricas a montante do regolfo das albufeiras, no sentido 

de colmatarem eventuais falhas de dados históricos em regime natural. 

Após esta primeira seleção obteve-se um conjunto de 57 troços HMWB, apresentando-se no 

Anexo A1 as designações dos mesmos, as áreas das respetivas bacias hidrográficas, os 

tipos de utilização e os anos de conclusão das barragens a montante. O ano de conclusão 

da barragem corresponde à data da transformação do regime hidrológico natural em 

modificado, pela regularização do sistema fluvial. 

Seguidamente, procedeu-se à verificação da existência de registos de caudais modificados 

nos troços HMWB, eliminando-se do estudo os troços sem registos de uso ou com menos 

de 15 anos de dados de caudais médios diários, para cada regime: natural e modificado. 

A partir do conjunto de estações hidrométricas localizadas nos troços HWMB selecionados, 

procedeu-se à verificação da existência de dados hidrométricos, relativos aos seguintes 

parâmetros: 

 Caudais médios diários afluentes à albufeira; 

 Caudais médios diários efluentes/modificados; 

 Caudais médios diários em regime natural, anteriores à construção da barragem. 

Nesta análise, registaram-se locais com dados de uso insuficientes para a obtenção de uma 

caracterização hidrológica representativa, sendo rejeitados 3 troços HMWB nestas 

condições: Xarrama (Vale do Gaio), Morgavel (Morgavel) e Odeleite (Odeleite). 

Selecionados os troços HMWB com dados de uso, identificaram-se as estações 

hidrométricas com observações de caudais diários com pelo menos 15 anos de registos. 

Foram excluídas mais duas estações hidrométricas, Torrão e Odeleite, por apresentarem 

um número insuficiente de dados de caudais em regime modificado. 

Importa referir que o procedimento de análise e edição da informação de base, utilizada na 

seleção dos troços HMWB e respetivas albufeiras, foi desenvolvido maioritariamente em 

ambiente SIG (Sistemas de Informação Geográfica) com recurso a software de base de 

dados (Access), tecnologia que permitiu, de uma forma expedita e eficiente, efetuar a 

sistematização dos dados geográfico e alfanuméricos, organizados em tabelas. 

  



13 

2.2. Padrões espaciais hidrológicos: ACP 

A análise fatorial pretende discriminar hidrologicamente os troços HMWB selecionados, 

permitindo diferenciar a importância dos aspetos mais relevantes do regime natural nas 

alterações hidrológicas que se desejam estimar e analisar neste estudo. 

A Análise em Componente Principais (ACP) possibilita a visualização e redução de dados 

contidos em matrizes de variáveis, cruzando um determinado número de indivíduos (troços 

HMWB) com as variáveis quantitativas que os determinam (características ecohidrológicas). 

Aplicada a um conjunto de dados, permite encontrar fatores que melhor explicam as 

similitudes e oposições entre indivíduos e variáveis (CVRM, 2002). 

A aplicação deste método ajusta-se à sumarização e interpretação dos dados com o objetivo 

de estabelecer as relações hipotéticas entre as variáveis, medidas em termos de coeficiente 

de correlação. Permite, igualmente, a visualização das projeções das amostras nos planos 

fatoriais mais representativos, tornando possível distinguir as proximidades e oposições 

entre elas em termos hidrológicos. 

A ACP sintetiza a influência do grupo de variáveis na distribuição espacial dos troços HMWB 

analisados. A utilização dos eixos fatoriais obtidos na ACP, como novas variáveis, permite 

uma melhor sumarização e explicação da heterogeneidade espacial dos troços HMWB em 

termos das características hidrológicas, permitindo deste modo a identificação de padrões 

hidrológicos. 

Antes da aplicação da ACP, procede-se à análise da colinearidade da matriz de variáveis 

hidrológicas para determinar o grau de correlação que existe entre variáveis, sendo este um 

processo essencial na análise multivariada. Deste modo, elimina-se ou reduz-se a 

redundância que possa existir entre as variáveis hidrológicas, cuja presença poderá 

provocar ruído/enviesamento nos resultados da análise fatorial. A utilização de variáveis 

altamente correlacionadas aumenta significativamente a sua importância explicativa nos 

principais eixos fatoriais e, por outro lado, esse efeito retira ou reduz importância a outras 

variáveis que, mesmo que sejam menos representativas na variabilidade do conjunto 

amostral, podem ser de extrema importância na discriminação e explicação dos indivíduos 

ativos (troços HMWB) considerados na análise multivariada (Sharma, 1996). 

A aplicação da ACP realiza-se sobre a matriz de variáveis hidrológicas dos troços HMWB 

selecionados. As variáveis hidrológicas obtêm-se através do programa IAHRIS7 que, a partir 

das séries hidrológicas de caudais médios diários, permite a caracterização hidrológica dos 

                                                

7
 Programa informático desenvolvido por Martinez et al., (2010) para a obtenção de características hidrológicas e índices de 

alteração hidrológica, entre outros aspetos. 
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troços HMWB, estimando um conjunto de características escolhidas com base em aspetos 

hidrológicos e nos princípios ecohidrológicos descritos no ponto 1.2. 

2.3. Simulação das séries de caudais ecológicos pelo método do INAG 

A determinação das séries de caudais ecológicos dos troços HMWB, realizada através do 

método do INAG, DSP (2002), pretende servir para avaliar os desvios hidrológicos que 

teriam resultado se as barragens selecionadas apenas libertassem um regime de caudais 

ambientais, considerado como mínimo exigível. 

As séries de caudais ecológicos dos troços HMWB foram estimadas pelo método do INAG, 

DSP (2002) desenvolvido no âmbito do Plano Nacional da Água (PNA) (Alves et al., 2002). 

Este método enquadra-se no grupo dos métodos hidrológicos, baseado em características 

hidrológicas definidas tendo em consideração determinados pressupostos ecológicos. 

É um método extremamente expedito, dependendo o seu cálculo de dados hidrométricos 

representativos ou da aplicação de modelos regionais desenvolvidos no âmbito do PNA para 

3 regiões consideradas hidrologicamente homogéneas (Alves et al., 2002). Nesta tese 

estimaram-se os caudais ecológicos com base em registos históricos de caudais médios 

diários, utilizando os critérios definidos para a região norte do território de Portugal 

Continental, uma vez que os troços HMWB selecionados se encontram a norte do rio Tejo e 

fora da sub-região Terra Quente Transmontana. 

A definição do regime de caudais ecológicos foi feita à escala mensal, com base nos quantis 

obtidos a partir das curvas de duração de caudais médios diários, para cada mês (Quadro 

2).  

Quadro 2. Características hidrológicas definidas no PNA para a determinação do regime de caudais 
ecológicos, ano médio, nas regiões hidrologicamente homogéneas identificadas. 

Região 
Regime de caudal ecológico 

out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set 

Região a Norte do Rio Tejo, 
excluindo a sub-região Terra 
Quente (m

3
/s) 

Q75 Q75 Q75 Q75 Q90’ Q90’ Q90’ Q90’ Q90’ Q75 Q75 Q75 

Região a Sul do Rio Tejo (m
3
/s) Qm(*) Q25 (Q50+Q25)/2 Q50 Q50 Q50 Q50 Q50 Q50 Qm Qm Qm 

Sub-região Terra Quente (m
3
/s) Q50 Q50 Q75 Q75 Q75 Q75 Q90’ Q90’ Q75 Q50 Qm Qm 

(*) Qm representa o caudal médio mensal e os Qi representam os enésimos quantis da curva de duração 

mediana de caudais médios diários. 
(Adaptado de Alves et al., 2002) 

 

Os critérios utilizados na definição do regime de caudais ecológicos pelo método do INAG 

dizem respeito a quantis das curvas de duração de caudais médios diários. 
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Na Figura 3, ilustra-se uma curva de duração com indicação de dois quantis, Q5 e Q95, com 

probabilidade de excedência de 5% (caudal mais elevado) e 95% (caudal mais reduzido), 

respetivamente. 

 

Figura 3. Curvas de duração de caudais médios: (azul) regime natural; (vermelho) regime modificado 

 

Com o intuito de ser mimetizada a variabilidade interanual do regime natural, constroem-se 

3 séries com base nos regimes de caudais ecológicos para anos hidrológicos secos, médios 

e húmido. 

A determinação do regime de caudais ecológicos para anos húmidos e secos foi feita a 

partir do regime de caudais ecológicos obtido para ano médio, aplicando um fator de 

aumento e de redução de caudais, respetivamente. 

Para os anos húmidos o fator de aumento é dado pela razão entre o escoamento anual com 

probabilidade de excedência de 25% e o escoamento médio anual. Para anos secos aplica-

se a mesma razão substituindo a probabilidade de excedência para 75%. 

Para a simulação da série de caudais ecológicos médios diários é necessário definir o 

regime de escoamento, seco, médio ou húmido, em cada mês da série anual de caudais 

médios diários observados em regime natural, consideradas neste estudo para os troços 

HMWB selecionados. 

Sugere-se que a definição do regime de escoamento, seco, médio ou húmido, se efetue 

com base na ponderação dos valores acumulados de escoamento nos troços HMWB, de 

acordo com esquema apresentado no Quadro 3. 

  

Q95 

Q5 

Probabilidade de excedência 
0 1 

C
a
u
d
a
l 
(m

3
/s

) 



16 

Quadro 3. Esquema utilizado para a definição do regime de caudais ecológicos, seco, médio ou 
húmido. 

Período Critério 
Escoamento 
Acumulado 

(Percentil) (dam
3
) 

Regime de 
Caudais 

Ecológicos 

Outubro e 
novembro 

Escoamento anual no ano hidrológico 
anterior 

< P25 Seco 

> P25 e < P75 Médio 

> P75 Húmido 

Dezembro a abril, 
inclusive 

Escoamento desde o início do ano 
hidrológico até ao final do mês anterior 

< P25 Seco 

> P25 e < P75
(*)

 Médio 

> P75 Húmido 

Maio a setembro, 
inclusive 

Escoamento desde o início do ano 
hidrológico até ao final do mês de abril 

< P25 Seco 

> P25 e < P75 Médio 

> P75 Húmido 

(*) Escoamento acumulado desde o início do ano hidrológico até ao final do mês anterior é superior ao Percentil 25 e inferior ao 
Percentil 75. 

Este procedimento aplica-se a todos os troços HMWB selecionados, apresentando-se, a 

título de exemplo, os valores e cálculos obtidos para o troço HMWB Fronhas.  

Relativamente aos meses de outubro e de novembro, obtém-se a série anual de volumes de 

escoamento do ano hidrológico anterior e comparam-se estes com os percentis 25 e 75 de 

escoamento, obtidos através da função do Microsoft Excel que devolve o k-ésimo percentil 

da série de valores existentes num dado intervalo. 

Exemplificando, para o ano hidrológico de 1976/77 obteve-se o escoamento do ano 

hidrológico anterior, ano 1975/76, de 366369 dam3, valor superior ao percentil 25, de 289722 

dam3, e inferior ao percentil 75, de 523574 dam3, ficando o regime de caudais ecológicos 

para os meses de outubro e novembro do ano de 1976 definido como “Médio” (vd. Quadro 

4). 

Quadro 4. Definição do regime de caudais ecológicos (RCE) para outubro e novembro 

Ano Regime 
Natural 

Volume anual 
(dam

3
) 

Definição 
RCE 

(out e nov) 

1975/76 366369 - 

1976/77 345550 MÉDIO 

1977/78 337031 MÉDIO 

1978/79 608970 MÉDIO 

1979/80 318921 HÚMIDO 

1980/81 139421 MÉDIO 

1981/82 279989 SECO 

1982/83 278528 SECO 

1983/84 575975 SECO 

1984/85 612443 HÚMIDO 

Percentil 25 289722 
 

Percentil 75 523574 
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De dezembro a abril, estima-se para cada mês o volume de escoamento acumulado desde 

o início do ano hidrológico até ao final do mês anterior, obtendo-se uma série anual de 

volumes mensais e, a partir destes, estimam-se os percentis 25 e 75 de escoamento (vd. 

Quadro 5). Salienta-se novamente que os volumes de escoamento acumulado são 

calculados a partir da série de caudais médios diários observados em regime natural, 

medidos, no exemplo apresentado, na estação hidrométrica de Fronhas (código INAG: 

12I/01H). 

Quadro 5. Volumes de escoamento acumulado e percentis 25 e 75 de escoamento (dam
3
) 

Ano Regime 
Natural 

DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 

1975/76 20933 54860(*) 149891 189730 225452 

Regime de caudais ecológico definido em maio 

1976/77 51021 65212 110028 265677 278852 

1977/78 42814 152979 160978 167193 246810 

1978/79 15927 130844 227604 394943 474561 

1979/80 76663 110589 155293 195089 229333 

1980/81 21946 33922 41921 48136 61310 

1981/82 14110 135270 209310 236488 256056 

1982/83 46161 103870 119315 132156 141245 

1983/84 59532 157798 239222 295313 349547 

1984/85 112307 196884 287267 434389 504252 

Percentil 25  21186 74877(**) 126959 172827 226422 

Percentil 75 57404 148552 223030 287904 331873 

(*) Escoamento acumulado desde o início do ano hidrológico, 1 de outubro de 1975, até ao dia 31 de dezembro de 1975. 
(**) Percentil 25 estimado a partir da série de valores anuais de escoamento acumulado desde o início do ano hidrológico, 1 de 
outubro de 1975, até ao dia 31 de dezembro de 1975. 

 

Define-se o regime em cada mês comparando o valor do volume de escoamento acumulado 

com os percentis 25 e 75. De junho a setembro a definição do regime de escoamento é 

idêntica à definida para o mês de maio (vd. Quadro 6). 

Quadro 6. Definição dos regimes de escoamento no troço HMWB de Fronhas 
Ano 

Regime 
Natural 

OUT(*) NOV(*) DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 

1975/76 - - SECO SECO MÉDIO MÉDIO SECO MÉDIO MÉDIO MÉDIO MÉDIO MÉDIO 

1976/77 MÉDIO MÉDIO MÉDIO SECO SECO MÉDIO MÉDIO MÉDIO MÉDIO MÉDIO MÉDIO MÉDIO 

1977/78 MÉDIO MÉDIO MÉDIO HÚMIDO MÉDIO SECO MÉDIO MÉDIO MÉDIO MÉDIO MÉDIO MÉDIO 

1978/79 MÉDIO MÉDIO SECO MÉDIO HÚMIDO HÚMIDO HÚMIDO HÚMIDO HÚMIDO HÚMIDO HÚMIDO HÚMIDO 

1979/80 HÚMIDO HÚMIDO HÚMIDO MÉDIO MÉDIO MÉDIO MÉDIO SECO SECO SECO SECO SECO 

1980/81 MÉDIO MÉDIO MÉDIO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO 

1981/82 SECO SECO SECO MÉDIO MÉDIO MÉDIO MÉDIO MÉDIO MÉDIO MÉDIO MÉDIO MÉDIO 

1982/83 SECO SECO MÉDIO MÉDIO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO SECO 

1983/84 SECO SECO HÚMIDO HÚMIDO HÚMIDO HÚMIDO HÚMIDO HÚMIDO HÚMIDO HÚMIDO HÚMIDO HÚMIDO 

1984/85 HÚMIDO HÚMIDO HÚMIDO HÚMIDO HÚMIDO HÚMIDO HÚMIDO HÚMIDO HÚMIDO HÚMIDO HÚMIDO HÚMIDO 

(-) não há registos de escoamentos do ano hidrológico anterior 
(*) atributos obtidos no Quadro 4 
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Depois de definidos os regimes de escoamento, seco, médio ou húmido, para a série 

hidrológica de caudais médios diários, estimaram-se as características hidrológicas 

definidas no PNA para a região a Norte do rio Tejo, excluindo a sub-região Terra Quente 

(vd. Quadro 3). Estas características foram obtidas a partir da estimativa das curvas de 

duração medianas mensais de caudais médios diários naturais. Com efeito, utilizou-se um 

conjunto de aplicações informáticas, desenvolvidas em linguagem de programação Fortran 

90 por Matias (1998), que foram adaptadas neste estudo no sentido de tornar mais expedita 

a obtenção e escrita dos quantis q75 e q90, das curvas de duração mensais de caudais 

médios diários. Os programas utilizados neste estudo recorrem à biblioteca de rotinas da 

IMSL (International Mathematical and Statistical Libraries). 

No Anexo 3 apresentam-se os programas e rotinas utilizados para a determinação das 

curvas medianas mensais de caudais médios diários, que permitiram a obtenção dos 

quantis ou características hidrológicas definidas pelo método do INAG, DSP (2002). 

Depois de definidos os regimes de escoamento e determinados os regimes de caudais 

ecológicos mensais, anos secos, médios e húmidos, desenvolveu-se um procedimento em 

Microsoft Office Excel para a construção automática da série de caudais ecológicos para 

todo o período de registos. 

Com efeito, numa folha de cálculo do Excel foram construídas as 3 tabelas apresentadas no 

Quadro 7: 

 Tabela 1: regista os regimes de caudais ecológicos, seco, médio e húmido, 

estimados para o troço HMWB (colunas G a J); 

 Tabela 2: para cada dia 1 do mês da série hidrológica, estabelece a correspondência 

entre o regime de caudais ecológicos que foi definido para o mês (vd. Quadro 6) e o 

valor estimado, apresentado na Tabela 1; 

 Tabela 3: relativa à série hidrológica de caudais médios diários, onde se processa o 

carregamento dos caudais ecológicos médios diários na Coluna C. 
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Quadro 7. Dados utilizados no carregamento automático das séries de caudais ecológicos do troço 
HMWB de Fronhas. 

TABELA 1  TABELA 2  TABELA 3 

i [G,i]
(+)

 
[H,i] 

(m3/s) 
[I,i] 

(m3/s) 

[J,i] 

(m3/s) 
 j [D,j] [E,j] 

[F,j] 

(m3/s) 
 

k [A,k] 
[B,k] 

(m3/s) 
[C,k] 

(m3/s) 

1 Out 7,78 1,85 0,34  1 01-10-1975 - 1,85  1 01-10-1975 1,65 1,85 

2 Nov 13,42 3,19 0,58  2 01-11-1975 - 3,19  2 02-10-1975 1,34 1,85 

3 Dez 21,13 5,02 0,92  3 01-12-1975 SECO 0,92  3 03-10-1975 0,84 1,85 

4 Jan 23,61 5,60 1,03  4 01-01-1976 SECO 1,03  4 04-10-1975 1,11 1,85 

5 Fev 7,84 1,86 0,34  5 01-02-1976 MÉDIO 1,86  5 05-10-1975 2,02 1,85 

6 Mar 11,02 2,62 0,48  6 01-03-1976 MÉDIO 2,62  6 06-10-1975 2,15 1,85 

7 Abr 17,34 4,12 0,75  7 01-04-1976 SECO 0,75  7 07-10-1975 1,55 1,85 

8 Mai 14,60 3,47 0,63  8 01-05-1976 MÉDIO 3,47  8 08-10-1975 1,42 1,85 

9 Jun 4,23 1,00 0,18  9 01-06-1976 MÉDIO 1,00  9 09-10-1975 1,39 1,85 

10 Jul 2,12 0,50 0,09  10 01-07-1976 MÉDIO 0,50  10 10-10-1975 1,46 1,85 

11 Ago 1,05 0,25 0,05  11 01-08-1976 MÉDIO 0,25  11 11-10-1975 1,99 1,85 

12 Set 1,44 0,34 0,06  12 01-09-1976 MÉDIO 0,34  12 12-10-1975 4,51 1,85 

 RCE
(*)

 HÚMIDO MÈDIO SECO  13 01-10-1976 MÉDIO 1,85  13 13-10-1975 4,57 1,85 

      14 01-11-1976 MÉDIO 3,19  14 14-10-1975 4,67 1,85 

      … … … …  15 15-10-1975 3,88 1,85 

      120 01-09-1985 HÚMIDO 1,44  16 16-10-1975 2,83 1,85 

           … … … … 

           3653 30-09-1985 0,8 1,44 

(+) Mês na coluna G e na linha i da tabela número 1; 
(-) A definição do regime de caudais ecológico baseia-se no ano anterior, sem dados de caudais médios diários. Outubro e 

novembro de 1975 foram definidos como ano médio, mais representativo na série hidrológica; 
(*) Regimes de caudais ecológicos (RCE) estimados pelo método do INAG, DSP (2002); 
(_) Série de caudais médios diários observados; 
(_) Série de caudais ecológicos médios diários (método INAG, DSP (2002)). 

 
No esquema da Figura 4 apresenta-se o algoritmo utilizado para o carregamento automático 

da série de caudais ecológicos médios diários apresentados no Quadro 7. Neste algoritmo 

foram criados dois ciclos de análise, um para o ano hidrológico e outro para os meses do 

ano correspondente. 

Para cada ano hidrológico, com base nos valores da Tabela 2, a partir do primeiro dia de 

cada mês registado na Coluna D, identificou-se na Coluna E o tipo de período hidrológico 

(seco, médio ou húmido), e registou-se na Coluna F o valor estimado de caudal ecológico 

correspondente escrito na Tabela 1. Na Tabela 3, que regista os valores de caudais da série 

hidrológica, a partir do primeiro dia de cada mês da Coluna A, pesquisou-se o dia 

correspondente na Tabela 2, e registou-se na Coluna C o valor do caudal ecológico 

estimado nesse dia na Coluna F, copiando-se este caudal para os restantes dias do mês na 

Coluna C. Este processo foi aplicado a todos os meses do ano hidrológico, e o 

procedimento descrito foi repetido aos restantes anos hidrológicos da série de caudais 

médios diários. 
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O procedimento desenvolvido é totalmente automático, permitindo carregar os caudais 

ecológicos médios diários para toda a série anual de registos de modo eficiente e expedito.  

 
(*) [D,i], valor da coluna D e da linha i (mês em análise) da Tabela 2. 
(+) a variável x regista o caudal ecológico do mês em análise, a constante conta soma o número de dias do mês em análise, i 
varia de 1 a 12 meses, j varia de 1 a número de anos de registos de caudais médios diários multiplicado por 12, e k varia de 1 
a número de registos de caudais médios diários. 

 
Figura 4. Algoritmo para preenchimento das séries de caudais ecológicos. 

 

2.4. Determinação dos índices de alteração hidrológica  

Para além da necessidade de conhecer a estrutura e variabilidade do regime natural é 

fundamental saber qual o nível de alteração desse regime, nomeadamente quando se 

verifica uma alteração profunda no curso de água devido à regularização do sistema fluvial 

pela construção de um aproveitamento hidráulico. 

O desvio hidrológico pode ser definido como a diferença hidrológica entre o regime natural e 

o regime alterado, o qual pode ser estimado através de índices de alteração hidrológica 

(IAH). 

Depois da seleção, tratamento, construção e análise das séries de caudais diários dos 

regimes naturais e modificados (SNIRH) e caudais ecológicos (simulados neste estudo), 

pretendeu-se, a partir desses dados, determinar um conjunto de índices de alteração 

hidrológica que permitam avaliar os desvios hidrológicos relativamente à situação de 

referência natural. 
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Para a determinação dos desvios hidrológicos e determinação do estado hidrológicos dos 

troços HMWB selecionadas, utilizou-se o software IAHRIS.  

O IAHRIS baseia-se numa metodologia desenvolvida tendo em conta as características 

hidrológicas da região mediterrânica, integrando aspetos hidrológicos do regime com 

maiores incidências ambientais atendendo ao clima e à hidrogeomorfologia da Península 

Ibérica (Martinez et al., 2010).  

A Figura 5 esquematiza a metodologia proposta por Martinez et al. (2010) para a obtenção 

dos IAH e para a determinação do estado hidrológico das massas de água. 

Com efeito, os IAH em ecossistemas ribeirinhos permitem quantificar de forma empírica e 

relativamente expedita a alteração que determinado aproveitamento hidráulico induz no 

regime hidrológico de caudais de um determinado curso de água, sendo bastante úteis em 

planeamento e gestão ambiental de recursos hídricos, nomeadamente: 

 avaliação das alterações no regime hidrológico em diferentes troços HMWB; 

 avaliação das incidências ambientais da alteração hidrológica na integridade 

ambiental dos cursos de água; 

 implementação da DQA como elemento para a caracterização do estado das massas 

de água; 

 identificação de aspetos do regime de caudais com maior interesse no restauro 

fluvial de troços HMWB. 
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Figura 5. Metodologia do IAHRIS (adaptado de Martinez et al., 2010) 

 
Nos Quadros 8 e 9, apresentam-se as características hidrológicas propostas por Martinez 

(2010) e consideradas no programa IAHRIS para a caracterização dos regimes hidrológicos. 

A título de exemplo, apresentam-se as estimativas obtidas para o troço HMWB do Lindoso. 
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Quadro 8. Características hidrológicas do IAHRIS e valores estimados para o troço HMWB do Alto 
Lindoso. 

Componente do 
regime atual 

Parâmetro 

Descritor 

Definição 
Valor 

(hm³ ou m
3
/s) 

Valores 
médios 

Valores 
anuais e 
mensais 

Magnitude Média dos escoamentos anuais 

Ano húmido: 2336 

Ano médio: 1419 

Ano seco: 784 

Série completa: 1485 

Variabilidade 
Diferença entre os escoamentos máximos e mínimos 
no ano 

Ano húmido: 577 

Ano médio: 388 

Ano seco: 216 

Série completa: 392 

Preditabilidade 
Mês do máximo e mínimo caudal diário no ano 
hidrológico 

Ano húmido: fev-ago 

Ano médio: mar-ago 

Ano seco: jan-ago 

Valores 
de 

caudais 
diários 

Variabilidade 
Diferença entre os caudais médios diários 
correspondentes às probabilidades de excedência 
de 10% e 90% 

Q10 118,74 

Q90 4,45 

Valores 
extremos 

Caudais 
máximos 
(cheias) 

Magnitude e 
frequência 

Média dos máximos caudais diários anuais Qc 552,43 

Caudal de cheia para manutenção da morfologia do 
leito 

QGL T2(*) 541,61 

Caudal de conectividade Q CONEC T5(**) 712,92 

Caudal de cheia (probabilidade de excedência de 
5%) 

Q5 181,83 

Variabilidade 

Coeficiente de variação de caudais máximos diários 
anuais 

CvQc 0,47 

Coeficiente de variação da série de caudais de cheia 
≥ Q5 

CvQ5 0,45 

Preditabilidade 
Número médio de dias consecutivos com caudal 
médio diário ≥ Q5 

ver Quadro 10 

Duração 
Máximo número de dias consecutivos com caudal 
médio diário ≥ Q5 

7,47 

Valores 
extremos 

Caudais 
mínimos 
(secas) 

Magnitude e 
frequência 

Média dos mínimos caudais diários anuais Qs 1,45 

Caudal de seca (probabilidade de excedência de 
95%) 

Q95 3,32 

Variabilidade 

Coeficiente de variação de mínimos caudais diários 
anuais 

CvQs 0,82 

Coeficiente de variação da série de secas médios CvQ95 0,74 

Preditabilidade 
Número médio de dias em cada mês com caudal 
médio diário ≤ Q95 

ver Quadro 10 

Duração 

Máximo número de dias consecutivos com caudal 
médio diário ≤ Q95 

27,03 

Número médio de dias por mês com caudal médio 
diário nulo 

ver Quadro 10 

(*) Período de retorno de 2 anos; (**) Período de retorno de 5 anos. 

 
Quadro 9. Número médio de dias com caudais médios diários elevados, reduzidos e nulos no troço 

HMWB Lindoso 

Número médio de dias em cada mês 
com caudal médio diário q: 

out nov dec jan feb mar apr may jun jul aug sep  

≥ Q5 0,4 1,5 3,4 4,6 4,2 4,5 1,7 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0  

≤ Q95 7,5 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 6,0 14,5 11,5  

Zero 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

Neste estudo obtiveram-se os desvios hidrológicos dos troços HMWB comparando duas 

situações: o regime natural versus o regime modificado e o regime natural versus o regime 

de caudais ecológicos.  
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Importa referir que o IAHRIS considera critérios semelhantes aos utilizados na simulação da 

série de caudais ecológicos dos troços HMWB em análise para a definição do ano 

hidrológico médio, húmido e seco. A partir dos dados de base em regime natural, foram 

considerados os percentis 25 e 75 para discriminar o tipo de ano hidrológico, 

respetivamente, seco e húmido. 

A partir das séries hidrológicas originais com 15 ou mais anos de dados de caudais médios 

diários, com base nos critérios mencionados, constroem-se 3 séries para anos secos, médio 

e húmido, sendo estimadas as respetivas características hidrológicas. 

As características hidrológicas apresentadas foram propostas tendo em consideração os 

aspetos hidrológicos com maior significado ambiental (sobretudo em termos da magnitude, 

da frequência e da preditabilidade) e os pressupostos ecohidrológicos (disponibilidade de 

habitats, variabilidade hidrológicas e ciclos de vida das espécies, resiliência, etc.) relativos à 

manutenção dos ecossistemas aquáticos/ribeirinhos nos troços HMWB, descritos no 

capítulo 1.2. desta tese. 

A definição e descrição das características hidrológicas apresentadas nos Quadros 8 e 9 

encontram-se bem descritas em Martinez (2010). Os procedimentos e requisitos 

necessários para a correta utilização da aplicação IAHRIS constam no manual do utilizador 

do programa desenvolvido por Martínez (2010). 

Com o objetivo de avaliar a alteração hidrológica, Martinez (2010) propôs um conjunto de 

índices numéricos, denominados Índices de Alteração Hidrológica (IAH), que abordam os 

aspetos anteriormente apresentados, ou seja, avaliam a alteração originada nos caudais 

circulantes relativamente à situação natural. 

Em termos conceptuais, os índices de Alteração podem definir-se como a razão entre o 

valor do parâmetro de caracterização num regime alterado e o valor desse mesmo 

parâmetro em regime natural, de acordo com a seguinte expressão: 

    
                                     

                                 
     (2.1) 

Os índices variam entre 0, alteração máxima, e 1, ausência de alteração. De modo a se 

poder trabalhar sempre com valores entre 0 e 1, nas situações em que IAH é superior à 

unidade, substitui-se pelo seu inverso, ou seja: IAH’ = 1 / IAH. Deste modo, não se altera a 

proporcionalidade do desvio de um regime em relação a outro, e evitam-se assim as 

compensações que se produziriam no cálculo dos índices de alteração globais (descritos no 

ponto seguinte) pela existência de valores superiores e inferiores a 1 (Martinez, 2010). 
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A análise desenvolvida nesta tese diz respeito aos IAH para valores médios, sendo excluída 

a avaliação de situações excecionais, cheias e secas. 

O programa IAHRIS permite a obtenção de cerca de 50 IAH, para parâmetros relativos a 

anos médios e parâmetros para análise de valores extremos: cheias e secas.  

Para séries hidrológicas coincidentes, regime natural versus regime de caudais ecológicos, 

foram considerados 6 IAH correspondentes a aspetos hidrológicos relativos à magnitude, 

variabilidade e preditabilidade. 

Para séries hidrológicas não coincidentes, regime natural versus regime de caudais 

modificados, foram considerados 7 IAH correspondentes a aspetos hidrológicos relativos à 

magnitude, variabilidade e preditabilidade. 

No total foram considerados neste estudo 13 IAH para a análise dos desvios hidrológicos 

dos troços HMWB, com identificação dos aspetos hidrológicos com maior significado 

ambiental em termos da qualidade ecológica. 

Índices Parciais 

Como já foi referido, o regime natural tem um papel fundamental nos ecossistemas fluviais, 

pelo que é fundamental conhecer em que medida os regimes de caudais modificados ou de 

caudais ecológicos simulados neste estudo diferem do regime natural, uma vez que as 

semelhanças e diferenças entre estes serão decisivas para avaliar a integridade dos 

ecossistemas ribeirinhos. 

Os índices de alteração hidrológica são obtidos a partir de características hidrológicas 

apresentadas nos Quadros 8 e 9. 

Passa-se a descrever os IAH parciais considerados na análise ecohidrológica dos troços 

HMWB deste estudo. Para além de uma breve definição e objetivos dos índices, 

apresentam-se ainda as expressões e os dados de base que permitem a sua estimativa. 

Pela dimensão do número de índices de alteração hidrológica propostos para anos seco, 

médio e húmido, cerca de 50 índices IAH, não compaginável com a dimensão da análise 

pretendida, nesta tese apenas foram analisados os índices obtidos para anos médios, mais 

representativos da série hidrológica, tendo sido excluídos da análise os anos secos e 

húmidos. 
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Índices de Alteração Hidrológica para parâmetros médios (excluindo anos secos e 

húmidos) 

No cálculo dos índices de alteração parciais há a considerar duas situações distintas: a 

utilização de séries de caudais coincidentes e não coincidentes com o regime hidrológico 

natural. No caso da série de caudais ecológicos estimada neste estudo os períodos são 

coincidentes, para a série de caudais modificados os períodos não são coincidentes. Por 

este motivo, as fórmulas de cálculo utilizadas apresentam diferenças, sendo por isso 

representadas em quadros distintos (vd. Quadro 10 e 11). 

Quando as séries de caudais, natural e alterado, dizem respeito a períodos hidrológicos 

distintos, neste caso o regime modificado efluente das barragens, é necessário redefinir os 

parâmetros que caracterizam o regime alterado, uma vez que os anos neste regime não 

comuns aos anos em regime natural não podem ser definidos como seco, médio ou húmido. 

Devido a esta indeterminação não podem ser utilizados os mesmos parâmetros (Quadro 10) 

considerados para séries hidrológicas coincidentes, sendo necessário redefinir novos 

parâmetros para séries hidrológicas não coincidentes (Quadro 11). 
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Quadro 10. Índices de alteração Hidrológica para séries coincidentes (regime natural e regime de 
caudais ecológicos) 

Aspeto 
Hidrológico 

Índices de 
Alteração 

Hidrológica 
Descrição Objetivos Expressão 

Magnitude 

IAH1 

Índice dos escoamentos 
médios anuais, média dos 

escoamentos anuais da série 
hidrológica. 

Avaliar a alteração hidrológica em termos 
da magnitude dos escoamentos anuais, do 

regime natural face ao regime alterado. 

      
 

 
∑(

      
      

)

 

   

 

k, número de anos hidrológicos; 
Qi Alt, escoamento no ano i relativo ao 
regime alterado; 
Qi Nat, escoamento no ano i relativo ao 
regime natural; 

 

IAH2 

Índice dos escoamentos 
médios mensais, média dos 

escoamentos mensais da série 
hidrológica. 

Reduzir o efeito da compensação dos 
respetivos meses na magnitude do 

escoamento do ano hidrológico, situação 
que se poderá verificar no IAH 1, 

anteriormente descrito (e.g., dois meses 
muito secos compensados com 3 meses 

extremamente húmidos). 

      
 

 
∑(

 

  
∑

        

        

  

   

)

 

   

 

K, número de anos hidrológicos; 
Qj,i Alt, escoamento no mês j do ano i, 
relativo ao regime alterado de caudais 
ecológicos; 
Qj,i Nat, escoamento no mês j do ano i, 
relativo ao regime natural; 

 

Variabilidade 

IAH3 
Índice de variabilidade 

interanual dos escoamentos 
anuais. 

Avaliar a alteração na variabilidade 
interanual do regime natural relativamente 
ao regime alterado/ecológico, retirando-se 

desta estimativa os valores extremos 
(outliers) do ano hidrológico; 

      
 

 
∑(

(       )     
(       )     

)

 

   

 

K, número de anos hidrológicos; 
(Q10 – Q90)i RCE, diferença entre a 
probabilidade de excedência 10% e 90% 
da curva de duração anual de caudais 
médios diários, relativo ao regime 
alterado de caudais ecológicos; 
(Q10 – Q90)i Nat, idem relativo ao regime 
natural; 

 

IAH4 
Índice de variabilidade 

extrema. Variabilidade extrema 
dos escoamentos anuais. 

Avaliar a alteração provocada pelo regime 
alterado na variabilidade dos valores 
extremos relativos ao regime natural. 

      
 

 
∑(

(         )     
(         )     

)

 

   

 

K, número de anos hidrológicos; 
(Qmax – Qmin)i, Alt, diferença entre o 
escoamento mensal máximo e o 
escoamento mensal mínimo no ano i, 
relativo ao regime alterado de caudais 
ecológicos; 
(Qmax – Qmin)i, Nat, idem relativo ao regime 
natural; 

 

Preditabilidade  

IAH5 
Índice de preditabilidade dos 

escoamentos mensais 
máximos. 

Avaliar a alteração provocada pelo regime 
alterado na preditabilidade dos 

escoamentos mensais naturais máximos e 
mínimos. 

A alteração da preditabilidade dos 
escoamentos mínimos num dado ano, 

estima-se como o desfasamento existente, 
em número de meses, entre o mês com 

escoamento mínimo no regime de caudais 
ecológicos e o mês com mínimo 

escoamento no regime natural. Para os 
máximos avalia-se o desfasamento em 
relação aos escoamentos máximos no 

regime de caudais ecológicos e no regime 
natural (vd. Figura 6). 

        
 

 
[
 

 
∑(    ) 

 

   

] 

        
 

 
[
 

 
∑(    ) 

 

   

] 

K, número de anos hidrológicos; 
Emax, número de meses entre o mês de 
máximo escoamento no regime de 
caudais ecológicos e o mês de máximo 
escoamento no regime natural para 
determinado ano hidrológico. 
Emin, número de meses entre o mês de 
mínimo escoamento no regime caudais 
ecológicos e o mês de mínimo 
escoamento no regime natural para 
determinado ano hidrológico. 

 

IAH6 
Índice de preditabilidade dos 

escoamentos mensais 
mínimos. 
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Figura 6. Esquema para obtenção dos índices de preditabilidade dos escoamentos mensais máximos 
e mínimos, IAH 5 e IAH 6. 
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Quadro 11. Índices de alteração Hidrológica para séries não coincidentes (regime natural e regime de 
caudais modificados) 

Aspeto 
Hidrológico 

Índices de 
Alteração 

Hidrológica 
Descrição Objetivos Expressão 

Magnitude 

IAH7 
Índice dos escoamentos médios 
anuais, média dos escoamentos 

médios anuais da série hidrológica. 

Avaliar a alteração hidrológica em 
termos da magnitude dos 

escoamentos anuais, do regime 
natural face ao regime 

modificado. 

      
    ̅̅ ̅̅ ̅

    ̅̅ ̅̅ ̅̅
 

Q Alt, escoamento médio anual relativo ao 
regime alterado (modificado); 

Q Nat, escoamento médio anual relativo ao 
regime natural; 

 

IAH8 
Índice dos escoamentos médios 

mensais. Média dos escoamentos 
médios mensais da série hidrológica. 

Avaliar a alteração hidrológica em 
termos da magnitude dos 

escoamentos mensais, do regime 
natural face ao regime 

modificado. 

      
 

  
∑

      ̅̅ ̅̅ ̅̅

      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

  

   

 

Qi,Alt, escoamento médio do mês i relativo 
ao regime alterado (modificado); 

Qi,Nat, escoamento médio do mês i 
relativo ao regime natural; 

 

Variabilidade 

IAH9 
Índice de variabilidade interanual do 

escoamento anual. 

Avaliar a alteração na 
variabilidade interanual do regime 

natural em relação ao regime 
modificado. 

      
       
       

 

cv QAlt, coeficiente de variação da série 
de escoamentos anuais em regime 

alterado (modificado); 
cv QNat, coeficiente de variação da série 

de escoamentos anuais em regime 
natural; 

IAH10 
Índice de variabilidade intra-anual dos 
escoamentos mensais. Variabilidade 

intra-anual dos escoamentos mensais. 

Avaliar a alteração na 
variabilidade intra-anual (sazonal) 
do regime natural relativamente 

ao regime modificado. 

       
 

  
∑

         
         

  

   

 

cv Qi Alt, coeficiente de variação da série 
de escoamentos mensais do mês i em 

regime alterado (modificado); 
cv Qi Nat, coeficiente de variação da série 
de escoamentos mensais do mês i em 

regime natural; 

IAH11 
Índice de variabilidade extrema. 

Variabilidade extrema dos 
escoamentos anuais. 

Avaliar a alteração provocada 
pelo regime modificado na 
variabilidade dos valores 

extremos médios relativos ao 
regime natural. 

       

 
 
∑ (         )     

 

   

 
 
∑ (         )     

 

   

 

N, número de anos da série 
hidrológica relativa ao regime 

alterado (modificado); 
P, número de anos da série 

hidrológica relativa ao regime 
natural; 

(Qmax – Qmin)i,alt, diferença entre o 
escoamento mensal máximo e o 

escoamento mensal mínimo do ano 
i, relativo ao regime alterado 

(modificado); 
(Qmax – Qmin)i,nat, idem relativo ao 

regime natural. 

Preditabilidade 

IAH12 
Índice de preditabilidade dos 

escoamentos mensais máximos. 
Avaliar a alteração provocada pelo 

regime modificado na 
preditabilidade dos escoamentos 

mensais naturais máximos e 
mínimos. 

         
 

 
(
                      

          
) 

IAH13 
Índice de preditabilidade dos 

escoamentos mensais mínimos. 
         

 

 
(
                      

          
) 
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Índices de Alteração Globais 

Depois de obtidos os índices de alteração parciais relativos aos diferentes aspetos 

hidrológicos considerados ambientalmente relevantes, estimam-se os índices de alteração 

global, que pretendem resumir os índices parciais, sendo estimados para anos hidrológicos 

médios, húmidos e secos através do programa IAHRIS. 

Os índices de alteração global são obtidos como o quociente entre as áreas definidas pelo 

polígono do regime alterado e as correspondentes do polígono do regime natural e podem 

ser obtidas facilmente através da expressão: 

                           
     

     
      (3) 

Onde S Alt é a superficie definida pelo polígono em regime alterado (linha magenta) e S Nat 

a superficie definida pelo polígono em regime natural (linha azul) (vd. Figura 7). 

   

(a) (b) 

Figura 7. Exemplos de situações de (a) grande alteração hidrológica e de (b) reduzida alteração 

 

Para o cálculo dos índices de alteração global para séries coincidente e não coincidentes 

consideraram-se os índices de alteração hidrológica IAH 1 a IAH 6 e IAH 7 a IAH 13, 

respetivamente.  

Adotando uma distribuição equitativa entre 0 e 1 para as cinco classes propostas, o Quadro 

12 resume os critérios para a representação e estabelecimento dos diferentes estados e 

níveis hidrológicos deduzidos a partir dos índices parciais. 

Quadro 12. Indicadores de Alteração Parcial 

NÍVEL I NÍVEL II NÍVEL III NÍVEL IV NÍVEL V 

0,8< IAH ≤1 0,6< IAH ≤0,8 0,4< IAH ≤0,6 0,2< IAH ≤0,4 0< IAH ≤0,2 
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Relativamente aos índices de alteração global, verificando-se uma relação quadrática entre 

IAH e IAG, pode considerar-se que IAG = f(IAH2), pelo que se obtêm os critérios que 

constam do Quadro 13. 

 
Quadro 13. Indicadores de Alteração Global 

NÍVEL I NÍVEL II NÍVEL III NÍVEL IV NÍVEL V 

0,64< IAG ≤1 0,36< IAG ≤0,64 0,16< IAG ≤0,36 0,04< IAG ≤0,16 0< IAG ≤0,04 

 

Definição do estado hidrológico 

Para além da determinação e análise da alteração hidrológica de forma quantitativa, pode 

efetuar-se uma classificação qualitativa através de cinco níveis de alteração hidrológica 

definidos segundo as recomendações e níveis de cores reconhecidas na DQA para a 

classificação do estado ecológico a partir do Rácio de Qualidade Ecológica (EQR) (vd. 

Figura 8). 

  EQR = 1   

     Excelente Alteração nula ou reduzida  

EQR = 

Valor 
observado 

   Bom Alteração ligeira  

Valor de 
referência 

   Razoável Alteração moderada 

     Medíocre Alteração grande 

     Mau Alteração elevada 

  EQR = 0   

Figura 8. Princípios básicos para a classificação do estado ecológico baseado no Rácio de Qualidade 
Ecológica (EQR) (adaptado de CIS-WFD, 2003) 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Seleção dos troços HMWB 

Como referido em 2.1, dos 95 troços HMWB identificados a nível nacional (vd. Figura 2), 

apenas interessam aqueles que dispõem de estações hidrométricas da rede de 

monitorização do SNIRH, com registos históricos de caudais médios diários. Para o efeito, 

sobrepôs-se, em ambiente SIG, a rede de monitorização hidrométrica com os troços HMWB, 

tendo-se identificado um sub-conjunto de 53 troços HMWD, localizados imediatamente a 

jusante dos aproveitamentos hidráulicos reportados no âmbito da DQA. 

Nas Figuras 9 e 10 apresenta-se graficamente a caracterização destes, em termos da 

dimensão das bacias hidrográficas de montante e do tipo de uso das albufeiras de 

montante, respetivamente. 
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Figura 9. Áreas das bacias hidrográficas a montante dos troços HMWB selecionados e troços HMWB 
por classe de dimensão

8
 (limites a vermelho). 

 

 

Figura 10. Troços HMWB por classe de uso dos aproveitamentos a montante 

 

Da análise destas verifica-se que a maioria dos aproveitamentos apresenta áreas de 

drenagem de dimensão média, entre 100 e 1000km2, sendo também maioritários os 

aproveitamentos de fins múltiplos.  

Após a análise da disponibilidade de dados no SNIRH, verificou-se que apenas as 

barragens da EDP - Energias de Portugal - apresentam dados de uso suficientes para se 

proceder a uma caracterização hidrológica representativa dos troços HMWB, pelo que, dos 

53 troços acima identificados, apenas se retiveram para a análise final os 6 troços 

apresentados na Figura 11. 

Procedeu-se ainda à identificação e caracterização das barragens localizadas a montante 

dos troços HMWB. A identificação do ano de conclusão dos aproveitamentos deve-se à 

necessidade de identificar os períodos a que correspondem os regimes hidrológicos, natural 

e modificado, respetivamente antes e após a data de construção. 

 

 

                                                

8 Classes de dimensão das bacias hidrográficas: pequena < 100km
2
 < média < 1000km

2
 < grande.  

100km
2
 

1000km
2
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Figura 11. Troços HMWB selecionados e estações hidrométricas existentes com dados de caudais 

médios diários em regime natural e modificado. 

 



34 

No Quadro 14 apresenta-se o conjunto de estações hidrométricas selecionadas para o 

estudo, associadas aos 6 troços HMWB acima identificados.  

Quadro 14. Estacões hidrométricas com registos de caudais diários para os troços HMWB 
selecionados 

Código Nome Curso de água Troço HMWB 

Anos Hidrológicos Sem Falhas 

Regime 
Natural 

Nº 
Anos 

Regime 
Modificado 

Nº 
Anos 

  Bacia do Lima      

02H/01A 
Alto Lindoso 
(EDP) 

Rio Lima 
Jusante B.(+) 
Alto Lindoso 

1-10-1930 a 
30-09-1960 

30 - - 

02H/02H B. do Lindoso Rio Lima 
Jusante B. 

Alto Lindoso 
- - 

1-10-1996 a 
30-09-2011 

15 

03G/03H Rabaçal Rio Lima 
Jusante B. 
Touvedo 

1-10-1971 a 
30-09-1993 

22 
1-10-1993 a 
30-09-2008 

15 

  Bacia do Cávado      

03H/04H Covas Rio Homem 
Jusante B. 
Vilarinho 
Furnas 

1-10-1955 a 
30-09-1972 

17 
1-10-1972 a 
30-09-1994 

32 

  Bacia do Douro      

08L/01H Quinta Rape Rio Távora 
Montante(*) B. 

Vilar - 
Tabuaço 

1-10-1976 a 
30-09-1996 

30 - - 

08L/01A 
Vilar Tabuaço 
(EDP) 

Rio Távora 
Jusante B. 

Vilar - 
Tabuaço 

- - 
1-10-1996 a 
30-09-2011 

15 

  Bacia do Mondego      

12I/01H Fronhas (rio) 
Rio Alva ou ribeira da 

Fervença 
Jusante B. 
Fronhas 

1-10-1970 a 
30-09-1985 

15 
1-10-1985 a 
30-09-2000 

15 

  Bacia do Tejo      

15K/01H Almourão Rio Ocreza 
Montante(*) B. 

Pracana 
1-10-1941 a 
30-09-1967 

26 - - 

16K/01A Pracana (EDP) Rio Ocreza 
Jusante B. 
Pracana 

- - 
1-10-1996 a 
30-09-2011 

15 

B. - barragem; 
(*) os registos das estações de montante foram extrapolados para os troços HMWB por proporcionalidade das respetivas áreas 
das bacias hidrográficas. 

 

Para os troços HMWB de Vilar Tabuaço e de Pracana, foram consideradas duas estações 

hidrométricas localizadas a montante do regolfo das respetivas albufeiras, Quinta do Rape 

(08L/01H), com uma área da bacia hidrográfica de 170 km2, e Almourão (15K/01H), com 

uma área da bacia hidrográfica de 966 km2. Admitindo uma relação diretamente proporcional 

entre os caudais q e as áreas das respetivas bacias hidrográficas A, os caudais médios 

diários de uma estação genérica 1 estimaram-se a partir dos caudais da estação 2, através 

da expressão: 

     (
  

  
)      (3.1) 
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3.2. Características das barragens de montante 

Como principais responsáveis pelas alterações ecohidrológicas dos cursos de água em 

estudo, apresenta-se uma breve descrição dos aproveitamentos hidráulicos a montantes 

dos troços HMWB, quanto aos aspetos relacionados com o tipo de utilização, características 

da barragem e da albufeira, tipo de regime de exploração, etc. 

A dimensão e o tipo de barragem são aspetos fundamentais quanto ao tipo de alteração 

hidrológica que provocam no curso de água, enquanto que as diferenças estruturais e 

funcionais entre elas induzem necessariamente diferentes constrangimentos aos 

ecossistemas ribeirinhos. Para a correta avaliação dos impactes negativos e para o 

desenvolvimento de propostas para a sua minimização a sua análise é indispensável. 

As características apresentadas na descrição dos aproveitamentos foram obtidas do sítio da 

internet do INAG, I.P., em: http://cnpgb.inag.pt/gr_barragens/gbportugal/index.htm.  

No Quadro 15 constam as características dos aproveitamentos hidráulicos localizados a 

montante dos troços HMWB selecionados, consideradas relevantes. 

Quadro 15. Características dos aproveitamentos hidráulicos a montante dos troços HMWB 

Aproveitamento 
hidráulico 

Região Utilização 
Características hidro-

climáticas 
Outros aspetos 

Lindoso 

Localizado no rio Lima, 
na freguesia de Lindoso 
do Concelhos de Ponte 
da Barca, define uma 

bacia hidrográfica 
internacional de cerca 

de 1525 km². 

Concluído em 1992, entrou em 
funcionamento para se tornar num dos 

maiores centros produtores 
hidroeléctricos de Portugal. 

A precipitação média anual 
é de cerca de 1950 mm, 

com um escoamento médio 
anual afluente de 1330 hm

3
 

( 872mm) e um caudal de 
cheia de 3500 m³/s, para um 
período de retorno de 1000 

anos 

A barragem encontra-
se localizada na área 
do Parque Nacional 
da Peneda-Gerês 

(serra do Gerês - e um 
Sítio de Importância 

Comunitária - 
PTCON001, Serras da 

Peneda e Gerês) 

Touvedo 

Localizado no rio Lima a 
cerca de 20 quilómetros 
a jusante da Barragem 

do Alto-Lindoso. A bacia 
hidrográfica 

internacional apresenta 
uma área com cerca de 

1700 km². 

Concluída em 1993, a principal função 
desta barragem é a produção de 

energia hidroeléctrica, no entanto a 
sua albufeira também é utilizada para 

rega e para defesa contra cheias, 
regulando os elevados caudais 

turbinados a montante pela barragem 
do Alto-Lindoso. 

A precipitação média anual 
é de cerca de 1900 mm, o 
escoamento médio anual 

afluente é de cerca de 1692 

hm
3
 ( 995mm), e um caudal 

de cheia de 3200 m³/s, para 
um período de retorno de 

1000 anos. 

 

Vilarinho das 
Furnas 

Construída numa 
secção no rio Homem, 
situa-se no concelho de 
Terras do Bouro, distrito 

de Braga, apresenta 
uma bacia hidrográfica 
com cerca de 77 km². 

Concluída em 1972, a água da 
albufeira é derivada, por um túnel com 
7 km de comprimento, para a central 

que se situa junto da albufeira de 
Caniçada, ou seja, a restituição dos 

caudais turbinados é feita no rio Caldo 
(derivação de caudais) 

Sendo uma região de 
elevado potencial hídrico, 
com a maior pluviosidade 

média no país, a bacia 
hidrográfica desta barragem 
regista-se uma precipitação 

média anual de cerca de 
2965 mm, com um caudal 

integral médio anual 
afluente de cerca de 182 

hm
3
 ( 2364mm). 

 

Vilar-Tabuaço 

Localizada no rio 
Távora, tributário da 

margem esquerda do rio 
Douro, apresenta uma 
bacia hidrográfica com 

cerca de 360 km². 

Concluída em 1965, o aproveitamento 
de fins múltiplos faz o aproveitamento 
do caudal do rio Távora para produção 

de energia e abastecimento das 
povoações da região, salientando-se 
que a cidade de Viseu é abastecida 

por esta barragem. 

Na bacia hidrográfica desta 
barragem regista-se uma 

precipitação média anual de 
cerca de 992 mm, com um 
caudal integral médio anual 
afluente de cerca de 305,8 

hm
3
 ( 849mm), um caudal 

de cheia de 500 m
3
/s, para 

um período de retorno 1000 
anos. 

Dada a localização 
geográfica, a região 
caracteriza-se pela 

sua morfologia 
montanhosa e 

declivosa, originando 
sucessivos vales 

encaixados. 

http://cnpgb.inag.pt/gr_barragens/gbportugal/index.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_da_Peneda-Ger%C3%AAs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_da_Peneda-Ger%C3%AAs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jusante
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lindoso
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Aproveitamento 
hidráulico 

Região Utilização 
Características hidro-

climáticas 
Outros aspetos 

Fronhas 

Localizada no rio Ceira 
apresenta uma bacia 

hidrográfica com cerca 
de 652 km². 

Esta barragem foi concluída em 1985, 
destinando-se à derivação de água 

para o conjunto produtor de Aguieira-
Raiva e à produção de energia 

hidroeléctrica, sendo esse o principal 
uso proveniente deste 

empreendimento. No sistema de 
produção de energia de Aguieira-

Raiva-Fronhas, a derivação de 
Fronhas é feita através de um túnel de 
8,2km para o conjunto Aguieira-Raiva 

com água recolhida no rio Alva. 

Na bacia hidrográfica desta 
barragem regista-se uma 

precipitação média anual de 
cerca de 700 mm, com um 
caudal integral médio anual 

de cerca de 365 hm
3
 

( 560mm). 

A região onde se 
insere a barragem de 
Fronhas apresenta 

morfologia 
predominantemente 

montanhosa e 
declivosa, em que o 

curso de água é 
encaminhado por 
sucessivos vales 

encaixados, dadas as 
características 

geomorfológicas da 
bacia. 

Pracana 

Construída no rio 
Ocreza, tributário da 
margem direita do rio 
Tejo, apresenta uma 

bacia hidrográfica com 
cerca de 1410 km². 

A barragem foi concluída em 1950, 
destinando-se essencialmente à 

produção de energia hidroeléctrica, 
sendo a restituição dos caudais 

turbinados realizados na central junto 
ao corpo da barragem. 

Na bacia hidrográfica desta 
barragem regista-se uma 

precipitação média anual de 
cerca de 980 mm, com um 
caudal integral médio anual 

afluente de cerca de 573 
hm

3
 ( 406mm), um caudal 

de cheia de 3500 m
3
/s, 

período de retorno 1000 
anos. 

Esta barragem insere-
se numa região 

hidroclimática de 
caraterísticas 

mediterrâneas, com 
regime de 

escoamentos 
temporário de carácter 

torrencial bastante 
evidente. 

 

Prevê-se que os aproveitamentos hidráulicos com impactes mais significativos no regime 

hidrológico, que levarão a desvios mais significativos, sejam aqueles cuja utilização conduza 

a uma maior redução da magnitude e frequência dos caudais naturais. Estas situações 

deverão ser mais evidentes nos aproveitamentos utilizados para derivação de caudais, para 

abastecimento e para fins-múltiplos, e menos importantes para empreendimentos 

hidroelétricos. 

Os impactes negativos são também avaliados em função das necessidades dos 

ecossistemas ribeirinhos, sendo previsível que as regiões com influência marítima/atlântica, 

com precipitação e altitudes elevadas, apresentem condições ambientais mais favoráveis 

para a manutenção destes ecossistemas. 

3.3. Regime de escoamento nos troços HMWB  

Neste capítulo caracteriza-se o regime hidrológico e de escoamento dos troços HMWB 

selecionados, que são definidos quanto ao tipo de regime, permanente ou 

temporário/intermitente, e quanto ao carácter do escoamento, fortemente ou 

moderadamente torrencial. 

Quanto ao carácter do escoamento torrencial, este foi considerado moderado ou forte, 

consoante o número de dias de caudais nulos consecutivos do ano hidrológico médio fosse 

inferior ou superior a 5 dias, respetivamente. 



37 

A tipificação do regime de escoamento fez-se com base na variabilidade sazonal do 

escoamento, através da análise dos hidrogramas relativos aos regimes mensais de caudais 

para anos secos, médios e húmidos, apresentados na Figura 12. 

No Quadro 16, o regime de escoamento natural está caracterizado em termos do número de 

dias com caudais elevados, mínimos e nulos, evidenciando em termos de duração diária os 

períodos húmidos, médios e secos do ano hidrológico. Na avaliação dos cursos de água em 

termos da intermitência do regime de escoamento, considerou-se a análise de 3 

características hidrológicas: número de dias com caudais (1) superiores ao quantil Q5 da 

curva de duração mensal (que basicamente indica a dimensão temporal de caudais 

elevados no ano hidrológico) e (2) inferiores ao quantil Q95 da curva de duração mensal 

(inversamente, a dimensão temporal de caudais mínimos) e (3) o número de dias com 

caudais nulos no mês. Quanto maior a amplitude entre máximos e mínimos maior o carácter 

torrencial do escoamento. 

Com base na análise nos gráficos representados na Figura 12.a e no Quadro 16, o troço 

HMWB do Lindoso caracteriza-se por concentrar os caudais mais elevados no mês de 

fevereiro, sendo os caudais mais reduzidos registados em agosto. Em termos de 

variabilidade intra-anual, o período húmido e de estiagem encontram-se bem definidos no 

ano hidrológico, pertencendo à região de clima temperado mediterrâneo de feição marítima-

atlântica (Figura 12.a). 

Verifica-se ainda que os anos secos apresentam caudais que nalguns meses se aproximam 

dos registos para anos médios, indicando que independentemente do tipo de ano 

hidrológico deverão existir boas disponibilidades hídricas durante todo o ano hidrológico. 

Constata-se ainda que não se registam caudais médios diários nulos, mesmo no regime 

seco. 

Este troço caracteriza-se por um regime de escoamento permanente, com os caudais mais 

elevados no período húmido do ano hidrológico registados entre novembro e abril, e os 

caudais mínimos representativos do período de estiagem nos meses entre junho e 

novembro, sem existência de dias com caudais nulos. 

Relativamente ao troço HMWB de Touvedo, também localizado no rio Lima e distando cerca 

de 20km do troço HMWD de Lindoso, esperar-se-ia que os gráficos de ambos fossem 

semelhantes, no entanto os regimes de escoamento apresentam algumas diferenças. 

No hidrograma relativo ao regime de caudais para ano húmido (Figura 12.b) verifica-se uma 

inflexão da curva em janeiro, com caudais inferiores a dezembro e fevereiro. Para o regime 

médio obtiveram-se valores de caudais mais elevados num período mais cedo no ano 

hidrológico, entre dezembro e fevereiro, enquanto no troço HMWB Lindoso este ia até 
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março. O regime seco apresenta diferenças sobretudo no mês de janeiro com nova inflexão 

da curva do hidrograma (vd. Figuras 12.b e 12.a). 

 

(a) 
 

(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Figura 12. Hidrogramas de regimes naturais para anos secos, médios e húmidos dos troços HMWB: 
(a) Lindoso, (b) Touvedo, (c) Furnas, (d) Vilar, (e) Fronhas e (f) Pracana. 
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Quadro 16. Número de dias com caudais máximos (>Q5), mínimos (<Q95)e nulos nos troços HMWB 
em apreço. Para os gráficos inseridos no quadro: em ordenadas, caudal, e em abcissas, meses. 

Lindoso 

 

Touvedo 

 

      
Nº dias caudais 

máximos 
Nº dias caudais 

mínimos 
Nº dias caudais 

nulos 
Nº dias caudais 

máximos 
Nº dias caudais 

mínimos 
Nº dias caudais 

nulos 

Furnas 

 

Vilar 

 

      
Nº dias caudais 

máximos 
Nº dias caudais 

mínimos 
Nº dias caudais 

nulos 
Nº dias caudais 

máximos 
Nº dias caudais 

mínimos 
Nº dias caudais 

nulos 

Fronhas 

 

PRACANA 
 

 

      
Nº dias caudais 

máximos 
Nº dias caudais 

mínimos 
Nº dias caudais 

nulos 
Nº dias caudais 

máximos 
Nº dias caudais 

mínimos 
Nº dias caudais 

nulos 
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Em termos de número de dias com caudais elevados, mínimos e nulos os dois troços do rio 

Lima em estudo são bastante semelhantes (vd. Quadro 16), caracterizando-se igualmente o 

regime de escoamento como permanente. 

As curvas dos hidrogramas da Figura 12.c indicam que o troço HMWB Furnas apresenta 

grande variabilidade de caudais durante o período húmido do ano hidrológico, apresentando 

para os dois regimes, húmido e médio uma curva sinusoidal, certamente influenciado pela 

região climática onde se insere, fortemente influenciada pela feição marítima/atlântica, 

elevada altitude e precipitação. 

No período de estiagem (maio a outubro) as curvas já se comportam de uma forma mais 

regular com os cursos de água característicos mediterrâneos apesar de apresentarem 

caudais algo elevados mesmo para este período do ano hidrológico. O hidrograma do 

regime seco apresenta um padrão mais regular, ou seja, curva ascendente até ao mês mais 

húmido do ano hidrológico (fevereiro), descendo sem inflexões até ao mês de caudais mais 

reduzidos do período de estiagem (agosto). 

Em relação ao número de dias mensais com caudais mais elevados o padrão mantem-se 

semelhante aos troços do rio Lima, registando-se também ausência de caudais médios 

diários nulos (Quadro 16) para os três regimes hidrológicos apresentados. Para o período de 

estiagem, o número de dias com ocorrência de caudais mínimos é significativamente menor 

que o verificado no rio Lima o que indica que este troço no rio Homem apresenta, em termos 

proporcionais, um regime de caudais médio a elevado durante praticamente todo o ano, ou 

seja, com bastante disponibilidade hídrica durante todo o ano hidrológico. Com efeito, trata-

se de um troço de regime de escoamento permanente e de carácter moderadamente 

torrencial. 

O troço do rio Távora, troço HMWB de Vilar, encontra-se numa região de clima temperado 

mediterrâneo com influência continental, com maior variabilidade interanual e intra-anual 

relativamente aos troços anteriormente descritos. O hidrograma relativo aos anos húmidos 

caracteriza-se por concentrar os caudais máximos no mês de fevereiro, seguido de 

dezembro, sendo janeiro com caudais mais reduzidos relativamente dois meses referidos. 

Estes três meses marcam claramente o período húmido do ano hidrológico neste troço do 

rio Távora (Figura 12.d). Quanto ao regime de escoamento relativo aos anos secos, 

verificam-se caudais médios diários reduzidos ao longo de todo o ano hidrológicos, não 

permitindo o regime seco distinguir claramente a sazonalidade do regime, período húmido e 

de estiagem. 

Em oposição aos cursos de água do Minho/Douro Litoral com influência marítima, verifica-se 

uma redução significativa do número de dias com caudais mais elevados, e uma maior 
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concentração de dias com caudais mais reduzidos (vd. Quadro 16). No período de estiagem 

registaram-se dias consecutivos com caudais médios diários nulos, caracterizando o troço 

em apreço em regime de escoamento temporário de carácter moderadamente torrencial. 

Relativamente ao troço HMWB de Fronhas (Figura 12.e), numa região de clima temperado 

mediterrâneo com ligeira feição marítima e influência da altitude, a variabilidade intra-anual e 

interanual não é tão significativa com a verificada no troço HMWB Vilar. Para anos húmidos 

o hidrograma de caudais assemelha-se um pouco ao registo anterior do rio Távora, 

concentrando os caudais mais elevados em fevereiro, seguido de dezembro e com uma 

inflexão de caudais mais reduzidos em janeiro. O regime de caudais para anos médios 

mostra um período húmido mais comprido, prolongando-se até maio. Nos anos secos o 

hidrograma médio apresenta-se mais característico, com aumento de caudais no período 

húmido e redução na estiagem.  

No que diz respeito ao número de dias mensais com caudais mais elevados assemelha-se 

aos troços dos cursos de água da região do Minho/Douro Litoral, no entanto no troço HMWB 

Fronhas registam-se caudais médios diários nulos, nos meses de agosto e setembro (vd. 

Quadro 16). O troço em apreço apresenta um regime temporário e um escoamento 

moderadamente torrencial. 

O troço HMWB de Pracana, pertencente ao rio Ocreza, localiza-se numa região de clima 

tipicamente mediterrâneo, com maior variabilidade hidrológica interanual e intra-anual dos 

troços em estudo (vd. Figura 12.f). 

O hidrograma relativo aos anos húmidos caracteriza-se por concentrar os caudais máximos 

no mês de fevereiro, apresentando um padrão bastante regular para os dois períodos: 

húmido e estiagem. Excluindo a magnitude dos caudais, os três hidrogramas para anos 

húmidos, médios e secos apresentam uma forma bastante semelhante, com marcação clara 

da sazonalidade intra-anual: período húmido entre novembro e abril e estiagem entre maio e 

outubro. O número médio de dias do mês com caudais superiores a Q5, caudais mais 

elevados representa o período húmido do ano hidrológico, marcadamente entre novembro e 

abril. O número médio de dias do mês com caudais inferiores a Q95, caudais mínimos 

marca o período de estiagem do ano hidrológico, entre maio e outubro, relativamente aos 

outros troços HMWB em estudo é o que apresenta maior número de dias consecutivos com 

caudais mínimos, Q < Q95 (vd. Quadro 16). 

Dos troços em estudo é o que apresenta um número mais elevado de dias consecutivos 

com caudais nulos, superior a 10 em termos médios anuais, caracterizando-se em termos 

hidrológico por um regime de escoamento temporário com um carácter fortemente torrencial.  
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Os troços localizados no norte do território de Portugal Continental, Lindoso, Touvedo e 

Furnas, localizados a norte do rio Douro numa região hidro-climática com grande influência 

marítima/atlântica e caracterizada por precipitações e altitudes elevadas, apresentam 

regimes de escoamento permanente, com caudais de maior magnitude durante maior 

número de dias do ano hidrológico e menor número de dias com caudais mínimos. Os 

troços localizados a sul do rio Douro, Vilar, Fronhas e especialmente Pracana, são 

influenciados pelo clima mediterrâneo apresentando um regime de escoamento temporário 

com caracter torrencial. 

Estas características são determinantes na estrutura, funcionamento, composição e 

dimensão dos ecossistemas ribeirinhos presentes. Os troços a norte do rio Douro 

apresentam características ecológicas mais adaptados a condições com maiores 

disponibilidades hídricas, caracterizados por caudais de maior magnitude, sendo os troços a 

sul característicos de regiões com maior variabilidade hidrológica e maior resiliência a 

condições de stress hídrico, com dias consecutivos de caudais nulos. 

Importa referir que os regimes de caudais ecológicos deverão atender aos regimes de 

escoamento apresentados na Figura 12, nomeadamente no sentido de mimetizar a sua 

variabilidade interanual e intra-anual, devendo a análise dos resultados obtidos, relativa ao 

estuda das alterações hidrológicas dos troços em apreço, ter em consideração os resultados 

obtidos e apresentados para os regimes de escoamento para anos seco, médio e húmido. 

Note-se que nesta análise não é feita referência ao fator escala, nomeadamente à área da 

bacia hidrográfica dos troços, determinante para a magnitude dos caudais do curso de água, 

pelo que não se comparam diferentes troços em termos da magnitude dos caudais 

estimados e apresentados nos hidrogramas. 

Importa ainda referir que as características hidrológicas apresentadas neste capítulo foram 

obtidas através do programa informático IAHRIS, com base na informação hidrológica 

recolhida e tratada neste estudo. 
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3.4. Padrões hidrológicos 

A análise fatorial sobre as variáveis hidrológicas estimadas para os troços HMWB foi 

aplicada no sentido de identificar padrões hidrológicos no conjunto de dados selecionados, 

para uma melhor caracterização e discriminação dos troços em termos hidrológicos.  

A Análise em Componente Principais (ACP) foi aplicada sobre a matriz de variáveis 

hidrológicas do regime natural estimadas no programa IAHRIS, a partir dos dados de base 

recolhidos e tratados neste estudo (Quadro 17). As variáveis qualitativas consideradas no 

IAHRIS, e.g., as que dizem respeito à definição “mês de máxima e de mínima”, serão 

excluídos da análise por não se tratarem de variáveis contínuas. 

Antes da aplicação da ACP eliminou-se a redundância no conjunto total de características 

hidrológicas consideradas no estudo, através da análise de colinearidade das variáveis (vd. 

Anexo 2) e, numa segunda fase, efetuou-se a análise em componentes principais sobre a 

matriz de dados selecionados na análise anterior, permitindo sintetizar a influência do grupo 

de variáveis na distribuição espacial dos pontos de amostragem analisados, os troços 

HMWB. 

No Anexo A2 apresenta-se a matriz de correlação que foi obtida através do programa Andad 

(CVRM/IST, 2002), a partir da qual se efetuou a eliminação das variáveis com elevada 

correlação (coeficiente de correlação superior a 0,80). 
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Quadro 17. Matriz dos valores das variáveis hidrológicas estimadas na aplicação IAHRIS para os 
troços HMWB em estudo. 

sombreado - variáveis retidas para a análise ACP, após extração de variáveis altamente correlacionadas. 
rasurado - variáveis qualitativas excluídas da análise. 
 

A ACP sobre a matriz de variáveis hidrológicas naturais, estimadas para os 6 troços HMWB 

selecionados, foi realizada através do programa Andad, conduzindo aos resultados 

apresentados no Quadro 18. 

  

Definição 
Parâmetro 
(IAHRIS) 

Variável 
(ACP) 

Unidade 
HMWB 

Lindoso 
HMWB 

Touvedo 
HMWB 
Furnas 

HMWB 
Vilar 

HMWB 
Fronhas 

HMWB 
Pracana 

Média dos escoamentos 
anuais 

Ano húmido MAH hm
3
 2336 2565 412 278 602 979 

Ano médio MAM hm
3
 1419 1446 270 146 321 586 

Ano seco MAS hm
3
 784 823 156 54 209 212 

Ano 
ponderado 

MAT hm
3
 1485 1559 277 157 366 591 

Diferença entre os 
escoamentos máximos e 
mínimos no ano 

Ano húmido VAH hm
3
 577 636 105 101 144 317 

Ano médio VAM hm
3
 388 360 72 47 98 209 

Ano seco VAS hm
3
 216 181 57 20 57 57 

 
Ano 
ponderado 

VAT hm
3
 392 382 76 54 99 198 

Mês do máximo e mínimo 
caudal diário no ano 
hidrológico 

Ano húmido AH meses FEB-AUG FEB-AUG FEB-AUG FEB-SEP FEB-AUG FEB-AUG 
Ano médio AM meses MAR-AUG JAN-AUG MAR-AUG JAN-AUG DEC-AUG FEB-AUG 
Ano seco AS meses JAN-AUG FEB-AUG JAN-AUG JAN-AUG APR-AUG JAN-SEP 

Diferença entre os caudais 
médios diários 
correspondentes às 
probabilidades de 
excedência de 10% e 90% 

Q 10% Q10 m
3
/s 118,74 113,29 22,31 12,44 30,13 34,32 

 
Q 90% Q90 m

3
/s 4,45 5,55 0,55 0,05 0,49 0,35 

Média dos máximos caudais 
diários anuais 

Qc Qc m
3
/s 552,43 594,45 131,51 84,24 107,89 758,16 

Caudal gerador do leito QGL T QGL m
3
/s 541,61 598,37 117,16 92,97 102,16 833,45 

Caudal de conectividade Q conec T QCO m
3
/s 712,92 797,24 147,52 128,95 132,30 1154,15 

Caudal de cheia 
(probabilidade de 
excedência de 5%) 

Q 5% Q5 m
3
/s 181,83 184,66 38,01 22,05 44,37 65,75 

Coeficiente de variação de 
caudais máximos diários 
anuais 

CV(Qc) CvQc adimensional 0,47 0,51 0,32 0,67 0,41 0,67 

Coeficiente de variação da 
série de caudais de limpeza 
(flushing flows) 

CV(Q5) CvQ5 adimensional 0,45 0,60 0,37 0,68 0,43 0,59 

Máximo número de dias 
consecutivos com caudal 
médio diário Q ≥ Q 5% 
natural 

Q ≥ Q 5% qQ5 dias 7,5 6,6 4,3 8,5 8,7 5,3 

Média dos mínimos caudais 
diários anuais 

Qs Qs m
3
/s 1,45 1,00 0,35 0,02 0,11 0,11 

Caudal de seca 
(probabilidade de 
excedência de 95%) 

Q 95% Q95 m
3
/s 3,32 3,97 0,44 0,03 0,27 0,25 

Coeficiente de variação de 
mínimos caudais diários 
anuais 

CV(Qs) CvQs adimensional 0,82 0,90 0,29 0,98 1,03 1,58 

Coeficiente de variação da 
série anual de anos secos 

CV(Q95) CvQ95 adimensional 0,74 0,72 0,20 0,92 0,57 1,10 

Máximo número de dias 
consecutivos com caudal 
médio diário Q ≤ Q 95% 
natural 

Q ≤ Q 95% qQ95 dias 27,0 17,4 14,7 36,5 10,8 33,1 
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Quadro 18. Variância explicada pelos 5 eixos fatoriais da ACP na população global 

Eixo 
Valor 

próprio 
% Explicada % Acumulada  Histograma de valores 

1 2,54874 42,48 42,48  .......................................... 

2 1,68591 28,1 70,58  ............................ 

3 0,95666 15,94 86,52  ................ 

4 0,54382 9,06 95,59  ......... 

5 0,26486 4,41 100  .... 

6 0 0 100  . 

O valor próprio associado a cada vetor próprio indica a variância da componente principal ou 

eixo fatorial. O quociente desse valor próprio pela soma dos valores próprios designa-se 

como proporção da inércia da nuvem de pontos, definida pela matriz dos dados associados 

à componente principal em questão e representa a percentagem de variância explicada pelo 

eixo fatorial. 

Verifica-se que os dois primeiros eixos fatoriais fornecem a maior parte da informação, cerca 

de 71% de explicação acumulada, considerando-se suficiente o primeiro plano fatorial para 

que a nuvem de distribuição de dados fique bem explicada. Os restantes planos fatoriais 

explicam uma percentagem muito reduzida da variação total, deixando, por isso, de ter 

interesse a sua análise. 

No Quadro 19, apresentam-se a amarelo as variáveis que apresentaram fortes correlações 

com os 2 primeiros eixos fatoriais. 

Quadro 19. Contribuição das variáveis hidrológicas para os 2 primeiros eixos da ACP 

Variável Média Desvio padrão Eixo 1 Eixo 2 

MAM 698,168 535,79 0,3091 -0,7573 

Qc 371,446 271,278 0,6836 -0,7183 

CvQ5 0,521 0,11 0,8113 0,3673 

qQ5 6,8 1,596 0,1710 0,6003 

CvQs 0,933 0,378 0,8336 0,1115 

qQ95 23,257 9,579 0,7769 0,2979 

No Quadro 20, evidenciam-se a amarelo os troços HMWB (indivíduos ativos) com elevada 

correlação com os eixos fatoriais, ou seja, com explicação mais representativa. 

Quadro 20. Contribuição dos troços HMWB (indivíduos ativos) para os 2 primeiros eixos da ACP 

Troços HMWB / Utilização EIXO 1 EIXO 2 

Lindoso / Energia 0,1176 -0,4429 

Touvedo / Energia, rega e defesa contra cheias 0,2596 -0,5193 

Furnas / Energia e derivação -0,9805 -0,2044 

Tabuaço / Energia, derivação e abastecimento 0,3824 0,9853 

Fronhas / Energia e derivação -0,5506 0,3998 

Pracana / Energia 0,8946 -0,2184 
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Quanto mais perto estiverem do módulo 1 maior será a representatividade das variáveis na 

explicação dos eixos fatoriais, ou seja, mais forte é a associação entre a variável e a 

componente principal (Sharma, 1996). Por outro lado, uma menor correlação com os eixos 

fatoriais significa que não é possível tirar elações sobre a colocação das variáveis, pouco 

contribuindo para a formação do fator. 

O primeiro plano fatorial constituído pelos eixos principais 1 e 2 (Figura 13), que contém 

70,58% da informação contida na matriz de correlação, evidenciou as seguintes 

associações: As variáveis ambientais são representadas por uma seta que aponta na 

direção da maior variação. 

Na parte positiva do eixo 1, existe uma forte inter-relação das variáveis hidrológicas CvQs 

(variação de caudais de limpeza), CvQ5 (variação de caudais mínimos), qQ95 (número de 

dias consecutivos com caudais mínimos), onde se encontra também representado o troço 

HMWB de Pracana do rio Ocreza. Estas variáveis contribuem significativamente para a 

explicação do eixo 1 estando relacionadas com a variabilidade do escoamento. O troço 

HMWB de Pracana é o troço que apresenta maior variabilidade hidrológica, caracterizado 

por um regime hidrológico intermitente, com um carácter torrencial. 

 

Figura 13. Projeção das variáveis nos planos fatoriais: a) primeiro plano factorial, eixo 1 – eixo 2. 

 

> Variabilidade do escoamento 

> Magnitude do escoamento; bacia drenagem 

< Magnitude do escoamento 

< Variabilidade do escoamento 
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O lado positivo do eixo 1 é representativo de cursos de água com regimes hidrológicos 

intermitentes/torrenciais, com maior variabilidade interanual e intra-anual, relativa à 

zona/região de transição hidrológica Norte-Sul dos cursos de água de Portugal, que 

discrimina o troço HMWB da Pracana, no rio Ocreza, dos restantes troços em estudo. Bem 

representada no lado negativo do eixo 1 aparece o troço HMWB de Furnas, rio montanhoso 

do norte, de carácter permanente e menor variabilidade hidrológica interanual e intra-anual, 

com significado inverso às variáveis representadas no lado positivo do mesmo eixo.  

A componente principal representada pelo eixo 1 traduz-se pelas elevadas inter-correlações 

entre variáveis e indivíduos característicos da variabilidade do escoamento, sendo por isso 

designada de fator de variabilidade hidrológica. 

Relativamente ao eixo 2, o lado negativo encontra-se representado pelas variáveis 

hidrológicas MAM (médias dos caudais anuais), Qc (média dos máximos caudais diários 

anuais) qQ5 (número de dias consecutivos acima de Q5). Do lado positivo do eixo 2 aparece 

bem representado o indivíduo representado pelo troço HMWB de Vilar, rio do Alto Douro de 

média-grande dimensão com forte correlação com esta componente principal, onde também 

surge a variável qQ5 (dias consecutivos acima de Q5). No lado inverso da componente 

principal, a parte negativa encontra-se explicada pelas variáveis MAM (média dos 

escoamentos anuais) e Qc (média dos máximos anuais), com proximidade dos troços 

HMWB de Lindoso e Touvedo, rios do norte de média-grande dimensão, hidro-

climaticamente com influência marítima/atlântica com elevada precipitação e altitude, sendo, 

por isso, representativas dos aspetos hidrológicos relacionados com a magnitude do 

escoamento. 

A componente principal representada pelo eixo 2 traduz-se pelas elevadas inter-correlações 

entre variáveis e indivíduos característicos da magnitude do escoamento, sendo por isso 

designada de fator de magnitude hidrológica. 

Em relação ao troço HMWB de Fronhas, rios do norte de média-grande dimensão, este 

encontra-se numa posição do plano fatorial 1-2 inconclusiva, próximo do centro do círculo de 

raio 1 sem explicação no plano representado. O facto de alguns troços HMWB não serem 

bem explicados por nenhum dos eixos fatoriais, não existindo uma correlação forte com as 

variáveis analisadas, indica que os troços apresentam valores anómalos em relação às 

variáveis selecionadas, não sendo por isso explicados de forma representativa por elas. 

Resumidamente, a ACP permitiu sintetizar hidrologicamente os troços HMWB em estudo em 

função de dois fatores/aspetos hidrológicos principais: 
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 Fator de variabilidade hidrológica: componente principal representada pelo primeiro 

eixo fatorial, discrimina cursos de água com regimes hidrológicos intermitentes de 

escoamento torrencial, de carácter mediterrâneo e de transição norte-sul, de troços 

de rio permanentes de rios montanhosos do norte. Nestes troços HMWB, na 

avaliação ecohidrológica importa salientar os aspetos relacionados com a 

variabilidade do escoamento, sobretudo nas épocas críticas dos ciclos de vidas das 

espécies indicadoras. 

 Fator magnitude do escoamento, representado pelo eixo 2, troços HMWB Lindoso e 

Touvedo: cursos de água com regime permanente, com caudais de maior magnitude 

forte correlação com o eixo 2: MAM (médias dos caudais anuais), Qc (média dos 

máximos caudais diários anuais) qQ5 (número de dias consecutivos acima de Q5). 

Na avaliação ecohidrológica dos troços HMWB melhor representados nesta 

componente principal, os aspetos hidrológicos relacionados com a magnitude de 

caudais evidenciam ter maior significado ambiental, sobretudo para assegurar os 

habitats relativos ao ciclo de vida das comunidades biológicas, permitindo a 

continuidade hidráulica e ecológica do sistema fluvial. A ocorrência de caudais de 

limpeza para manutenção das condições do leito e controlo de espécies exóticas 

invasoras menos adaptadas às condições do escoamento natural, também deverá 

ser um aspeto em apreço. 

3.5. Séries hidrológicas de caudais naturais e modificados 

Neste ponto obtiveram-se as séries de caudais médios diários dos troços HMWB e 

apresentam-se os respetivos hidrogramas, relativos aos regimes naturais e modificados. 

Nas figuras seguintes apresentam-se os hidrogramas relativos às séries de caudais médios 

diários, medidos em regime natural e modificado, para os 6 troços HMWB selecionados. 

Para além da ilustração gráfica dos caudais registados nas estações hidrométricas, 

pretende-se evidenciar com os hidrogramas tridimensionais as alterações da variabilidade 

intra-anual e interanual do regime hidrológico registadas após a construção dos 

aproveitamentos hidráulicos. 

No troço HMWB no rio Lima, a jusante da barragem do Alto Lindoso, é evidente a alteração 

do regime hidrológico verificada após a construção daquela, sendo evidentes as alterações 

em termos da redução da magnitude dos caudais (com eventual perda de habitat), redução 

na variabilidade interanual e intra-anual dos regimes com implicações significativas, 

nomeadamente, nos ciclos de vida das espécies aquáticas (redução na composição e 

distribuição das comunidades biológicas) (Figura 14.a). 
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(a) 

 
(b) 

 
 

(c) 

 
  

(d) 

 
 

(e) 

 
 

(f) 
(*) Regime natural medido numa estação hidrométrica a montante da albufeira da barragem. 

Figura 14. Hidrograma de caudais médios diários observados nos troços HMWB: (a) Lindoso, (b) 
Touvedo, (c) Furnas, (d) Vilar, (e) Fronhas e (f) Pracana. Nas pequenas figuras inseridas, legenda: 

eixo dos XX, anos; eixos dos YY, caudal; eixo dos ZZ: meses 

 

É também evidente a redução da magnitude dos caudais de cheia, caudais de limpeza e de 

manutenção da morfologia do leito. O regime modificado favorece a deposição de 

sedimentos através da redução do transporte sólido, alterando significativamente a estrutura 

e consequentemente a funcionalidade dos ecossistemas aquáticos. 

Na Figura 14.b, relativamente ao troço HMWB a jusante da barragem de Touvedo, as 

alterações hidrológicas não são tão evidentes como no troço anterior, apesar de se 

B. Alto Lindoso 

Regime natural 

Regime modificado 

B. Touvedo 

Regime natural 

Regime modificado 

B. Furnas 
Regime natural 

Regime modificado 
 

B. Vilar 
(*)

 

Regime natural 

Regime modificado 
 

B. Fronhas 

Regime natural 
Regime modificado 
 B. Pracana (*) 

Regime natural 

Regime modificado 
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verificarem reduções nos aspetos referidos para o Alto Lindoso. Este facto pode ter a ver 

com as características da barragem anteriormente descritas, nomeadamente na regulação 

dos caudais turbinados na barragem do Alto Lindoso que permitiu, eventualmente, criar 

situações semelhantes às naturalmente verificadas. Importa referir que se trata de uma 

análise empírica, baseada apenas na observação dos hidrogramas de caudais médios 

diários registados nos troços em apreço. 

Neste aproveitamento, à semelhança do sucedido no troço no rio Lima, é bastante marcada 

a alteração do regime hidrológico após a construção da barragem de Vilarinho das Furnas, 

no início da década de 1970 (vd. Figura 14.c). Como referido anteriormente e mencionado 

no ponto dedicado à caracterização dos aproveitamentos em estudo, a água da albufeira da 

Barragem de Vilarinho das Furnas é derivada, turbinada e restituída na albufeira de 

Caniçada, localizada noutro sistema fluvial no rio Cávado.  

Com efeito, as alterações hidrológicas verificadas neste troço HMWB são muito 

significativas em todos os aspetos com significado ambiental: redução da magnitude com 

redução do habitat físico, redução da frequência com incidências na deslocação e 

distribuição das espécies aquáticas, etc. 

Como no caso anterior, registam-se grandes alterações no regime de caudais após a 

entrada em funcionamento da barragem de Vilar Tabuaço (vd. Figura 14.d). Para além dos 

aspetos referidos nos casos anteriores, trata-se de um aproveitamento hidráulico de fins 

múltiplos, ou seja, para além da produção hidroeléctrica é também utilizada para 

abastecimento público, o que reduz significativamente os caudais no curso de água, 

sobretudo nas épocas de maior consumo e menor disponibilidade, o período de Verão. 

O hidrograma relativo ao troço HMWB da barragem de Fronhas apresenta em regime 

modificado caudais de cheia que, em termos de magnitude, se acham próximos dos 

verificados em regime natural (vd. Figura 14.e). Como existe a derivação de caudais para o 

sistema electroprodutor Raiva-Aguieira-Fronhas, existirá uma redução das disponibilidades 

hídricas para a exploração da barragem de Fronhas. No entanto, reduzindo a frequência de 

descargas até um determinado nível da albufeira, que maximize o potencial hidroelétrico do 

aproveitamento, é possível libertar para jusante caudais de turbinamento de elevada 

magnitude, reproduzindo-se deste modo os registos de caudais elevados do lado modificado 

do hidrograma da Figura 14.e. 

Na Figura 14.f, no hidrograma referente ao troço HMWB a jusante da barragem da Pracana, 

apesar de se verificarem alterações semelhantes às identificadas nos exemplos anteriores, 

parece que terão um menor significado. Os resultados da análise dos índices de alteração 

hidrológicos, a calcular no programa IAHRIS, poderão esclarecer esta tendência. 
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Em todas as situações são evidentes as alterações em termos da redução da magnitude 

dos caudais (com eventual perda de habitat físico), redução na variabilidade interanual e 

intra-anual dos regimes, com eventual perda de conectividade ecológica, longitudinal e 

lateral, e redução dos caudais de cheia de limpeza e manutenção do leito. A redução da 

magnitude e frequência dos caudais máximos anuais, com diminuição da continuidade 

lateral do curso dos cursos de água, origina um menor efeito de limpeza dos finos e, 

consequentemente, menor manutenção da morfologia do leito. A diminuição da magnitude e 

variabilidade intra-anual dos caudais médios, conduz à ocorrência de áreas de habitat 

disponível mais reduzidas, caudais mais reduzidos na estiagem e um maior stress hídrico, 

entre outros aspetos. 

3.6. Simulação das séries de caudais ecológicos  

Na Figura 15 apresentam-se os regimes mensais de caudais ecológicos estimados para os 

troços HMWB em análise pelo método do INAG, DSP (2002) para anos secos, médios e 

húmidos. 

Os troços de cursos de água localizados a norte do rio Douro com regime de escoamento 

permanente, apresentam um padrão hidrológico mais regular, com o período húmido de 

caudais mais elevados a ocorrer de novembro a abril e o período seco de maio a outubro, 

tendo sido estimado ao longo do ano hidrológico caudais ecológicos não nulos. Os troços 

localizados a sul do rio Douro, com maior influência mediterrânea, apresentam regimes de 

caudais ecológicos de maior variabilidade interanual e intra-anual, caudais mais elevados 

entre dezembro e fevereiro e caudais mais reduzidos ou nulos entre julho e setembro. 

A partir dos regimes de caudais ecológicos apresentados e através da metodologia descrita 

no ponto 2.3, obtiveram-se as séries de caudais mínimos ou ecológicos para os 6 troços 

HMWB selecionados, apresentando-se na Figura 16 os hidrogramas correspondentes. As 

simulações apresentadas dizem respeito ao período de registos das séries de caudais 

médios diários medidos em regime natural. 
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Figura 15. Regimes de caudais ecológicos para os troços HMWB estudados: (a) Alto Lindoso; (b) 
Touvedo; (c) Vilarinho das Furnas; (d) Vilar-Tabuaço; (e) Fronhas; (f) Pracana. RCE- regime de 

caudais ecológicos 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 

 
(f) 
 

Figura 16. Hidrogramas das séries de caudais ecológicos simulados para os troços HMWB em 
estudo, pelo método do INAG, DSP (2002): (a) Alto Lindoso; (b) Touvedo; (c) Vilarinho das Furnas; 
(c) Vilar-Tabuaço; (d) Fronhas; (e) Pracana. Nas pequenas figuras inseridas, legenda: eixo dos XX, 

anos; eixos dos YY, caudal; eixo dos ZZ: meses. 

 

As séries de caudais ecológicas apresentadas correspondem aos caudais mínimos a 

garantir nos troços HMWB, no sentido de assegurarem a manutenção dos ecossistemas 

ribeirinhos e permitirem mimetizar a variabilidade natural do regime de escoamentos. Estas 

séries correspondem a simulações efetuadas e foram apenas consideradas neste estudo 

para a avaliação dos desvios hidrológicos induzidos pela hipótese de implementação dos 

regimes ecológicos nos troços HMWB selecionados neste estudo.  

Importa ainda referir que as séries de caudais ecológicos simuladas correspondem a 

caudais mínimos a garantir ao sistema fluvial e que, apesar de mimetizarem a variabilidade 
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natural do escoamento, a modelação de caudais deverá resultar em elevadas alterações 

hidrológicas nos troços HMWB analisados. 

 

3.7. Índices de alteração hidrológica  

A partir dos dados de base relativos às séries hidrológicas de caudais naturais, modificados 

e ecológicos, estimaram-se no programa informático IAHRIS as características hidrológicas 

e, a partir destas, os índices de alteração hidrológica, parciais e globais, dos troços HMWB 

selecionados. 

Os gráficos de aranha apresentados no Quadro 21 referem-se aos índices de alteração 

hidrológica, obtidos para os regimes de caudais modificados e de caudais ecológicos para 

anos hidrológicos médios. Os gráficos permitem avaliar os desvios hidrológicos globais pela 

diferença entre os polígonos relativos à alteração hidrológica (linha magenta) relativamente 

à situação de referência, o regime natural (linha azul). 

Quadro 21. Índices de alteração hidrológica parciais dos troços HMWB selecionados 
Troço 
HMWB 

Regime de caudais ecológicos  
(séries de caudais coincidente) 

Regime modificado 
(séries de caudais não coincidentes) 

Lindoso 

  

Touvedo 
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Troço 
HMWB 

Regime de caudais ecológicos  
(séries de caudais coincidente) 

Regime modificado 
(séries de caudais não coincidentes) 

Furnas 

  

Vilar 
Tabuaço 

  

Fronhas 

  

Pracana 
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Relativamente ao regime de caudais ecológicos modelado para o troço HMWB de Lindoso, 

os índices de alteração hidrológica IAH1 e IAH2, relativos a aspetos hidrológicos da 

magnitude do escoamento, apresentam um grande desvio relativamente à situação de 

referência, acontecendo o mesmo para os índices IAH3 e IAH4, relativos à variabilidade do 

regime hidrológico. Os desvios são menores em relação à preditabilidade de escoamento, 

sendo o regime de caudais ecológico melhor ajustado às épocas de ocorrência dos 

máximos e mínimos anuais. Em termos ambientais este regime teria um impacte negativo 

sobretudo na área de habitat disponível ou utilizável que poderá ser um aspeto desfavorável 

em troços com comunidades biológicas bem adaptadas a determinadas especificidades 

ambientais, e.g., cursos de água com elevada corrente. 

Em relação ao regime modificado observado no troço HMWB de Lindoso, as alterações 

hidrológicas são menos significativas, apresentando apenas o índice IAH13, relativo à 

preditabilidade dos escoamentos mínimos, um forte desvio em relação à situação de 

referência. 

O troço HMWB de Touvedo apresenta resultados muito semelhantes aos obtidos no troço 

HMWB de Lindoso, adotando-se as mesmas considerações em termos dos significados dos 

aspetos hidrológicos e a sua relação com os impactes na qualidade ecológica dos 

ecossistemas ribeirinhos. 

Para o regime de caudais ecológicos no troço HMWB de Furnas, os IAH apresentam uma 

configuração semelhante aos troços do rio Lima, seguindo-se para este o mesmo raciocínio. 

Relativamente ao regime de caudais modificados, o troço apresenta desvios hidrológicos 

significativos em termos de magnitude e variabilidade do escoamento e menores alterações 

em relação aos aspetos de preditabilidade hidrológica. Estes desvios induzem alterações na 

disponibilidade de habitat no troço HMWB com perda de qualidade ecológica, apesar de se 

achar que a grande disponibilidade hídrica da região permita a manutenção de algumas 

comunidades biológicas nativas. 

Em relação ao troço HMWB de Vilar, o regime de caudais mínimos ou ecológicos simulados 

apresenta alterações muito significativas em todos os aspetos do regime hidrológico, 

magnitude, variabilidade e preditabilidade, pondo em questão todos os princípios 

ecohidrológicos definidos por ELOHA. Este regime de caudais ecológico deverá ser revisto 

no sentido de melhorar os aspetos referidos. O regime de caudais modificado apresenta 

alterações hidrológicas menos significativas, embora com uma grande alteração em relação 

à preditabilidade dos escoamentos mínimos. A alteração desta característica hidrológica 

num curso de água com características mediterrâneas com comunidades biológicas 

adaptadas a essas especificidades, pode condicionar os objetivos do 4º princípio 
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ecohidrológico, relacionados com a preditabilidade do escoamento, do qual dependem os 

ciclos de vida mais críticos das comunidades biológicas nativas. A forte alteração hidrológica 

do IAH8 (magnitude dos caudais médios mensais), poderá estar relacionada com a 

utilização do aproveitamento hidráulico de Vilar-Tabuaço, abastecimento público, sobretudo 

no período de maior procura e de menor disponibilidade hídrica em que representa um 

impacte ambiental negativo bastante significativo. 

No troço HMWB de Fronhas aparece o mesmo padrão para o regime de caudais ecológicos, 

correspondente a elevados desvios para os índices relativos à magnitude e variabilidade do 

escoamento e menor alteração em termos de preditabilidade hidrológica. Este regime põe 

em questão os princípios ecohidrologicos relacionados com a disponibilidade de habitats e a 

variabilidade do escoamento. A alteração na magnitude de caudais tem a ver com a 

utilização do aproveitamento hidráulico de Fronhas, relacionado com a derivação de caudais 

para o sistema Raiva-Aguieira, levando à diminuição da magnitude dos caudais elevados no 

troço de jusante no rio Alva. 

O regime modificado apresenta uma elevada alteração em termos da magnitude de caudais 

e de preditabilidade dos escoamentos mensais mínimos, apresentando para os restantes 

índices alterações hidrológicas mais reduzidas. O regime de caudais efluentes observado 

poderá pôr em questão os princípios ecohidrológicos relativos à disponibilidade de habitats e 

o princípio relacionado com a preditabilidade dos caudais mínimos. 

Em relação ao regime de caudais ecológicos no troço HMWB de Pracana, a disposição dos 

índices de alteração hidrológica apresenta o mesmo padrão do obtido para os restantes 

troços analisados, regime ecológico com maiores desvios em termos de magnitude e 

variabilidade do escoamento e regime modificado com maiores desvios para a 

preditabilidade dos escoamentos mensais mínimos. Nestes cursos de água com 

características mediterrâneas, a integridade dos ecossistemas ribeirinhos depende da 

variabilidade hidrológica do escoamento, com maiores implicações nas comunidades 

biológicas mais condicionadas a determinados habitats (macrohabitat e microhabitat) com 

características mais restritivas. 

No que diz respeito ao regime modificado, a barragem de Pracana, com uma utilização 

hidroelétrica, acaba por ter pouca influência nos índices relacionados com a magnitude e 

variabilidade de escoamento, visto não haver saídas do sistema para derivações (como 

acontece com Furnas e Fronhas) ou para abastecimento público (como Vilar). Apenas em 

termos de preditabilidade de extremos, máximos e mínimos, as alterações são mais 

significativas, o que poderá estar relacionado com a modelação de caudais da barragem, 

que podem fazer variar os meses relativos às ocorrências das características hidrológicas 
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extremas. Em termos ecológicos, o regime modificado observado conduz à redução da 

disponibilidade de habitats, pela diminuição dos caudais efluentes libertados pela barragem 

(1º princípio ecohidrológico), e pela redução da variabilidade hidrológica (2º princípio 

ecohidrológico), com implicações no ciclo de vida das comunidades biológicas, pondo em 

questão a integridade dos ecossistemas ribeirinhos existentes antes da construção da 

barragem. 

Importa relembrar que a variabilidade do regime hidrológico é um aspeto muito importante 

nas condições ambientais dos rios, sobretudo aqueles com maior influência mediterrânea, 

tendo um menor significado ambiental a diminuição da magnitude do regime de 

escoamento, dependendo, como é óbvio, da especificidade ecológica de cada local. Note-se 

que na aplicação das metodologias com maior divulgação científica para a determinação de 

caudais ambientais, as percentagens do regime natural afetas aos caudais ecológicos 

costumam variar entre 15% a 20%, tendo-se estipulado como recomendação valores nunca 

abaixo dos 10% (INAG e AFN). 

No Quadro 22, apresentam-se os índices de alteração global, IAG, obtidos para os 6 troços 

HMWB em estudo. 

 
Quadro 22. Índices de Alteração Global obtidos para os 6 troços HMWB em estudo 

Troço 
HMWB 

Regime 
alterado 

Índices 
de 

Alteração 
Globais 

NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV NIVEL V 

0,64< I ≤1 0,36< I ≤0,64 0,16< I ≤0,36 0,04< I ≤0,16 0< I ≤0,04 

Lindoso 
Modificado 0,35 

     

RCE 0,20 
     

Touvedo 
Modificado 0,49 

     

RCE 0,17 
     

Furnas 
Modificado 0,29 

     

RCE 0,16 
     

Vilar 
Modificado 0,29 

     

RCE 0,05 
     

Fronhas 
Modificado 0,24 

     

RCE 0,18 
     

Pracana 
Modificado 0,34 

     

RCE 0,19 
     

 

Genericamente, os índices de alteração global, estimados para anos hidrológicos médios, 

mostram melhores resultados para o regime modificado que para o regime de caudais 

ecológicos, simulado para os troços HMWB estudados. 

Dos 12 índices de alteração global estimados, 9 resultaram num nível de alteração III 

correspondente à classe razoável, obtendo-se um nível II de Bom para o regime modificado 

no troço HMWB de Touvedo. Os piores resultados foram obtidos nos troços HMWB de 
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Furnas e Vilar para os regimes de caudais ecológicos simulados, com classificação de nível 

IV – Medíocre. 

No Quadro 23 identificam-se os aspetos hidrológicos com maior significado nos desvios 

hidrológicos estimados e propõe-se um conjunto de medidas de minimização das alterações 

hidrológicos estimadas nos cursos de água em análise.  

Designou-se por regime de caudais ambientais o regime resultante da combinação dos 

caudais modificados, efluentes das barragens, com os caudais ecológicos simulados pelo 

método do INAG, DSP (2002). 
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Quadro 23. Identificação dos impactes ambientais no regime hidrológico e medidas de minimização propostas 

Troços 
HMWB 

Barragem de 
montante - 
Utilização 

Impactes 
ambientais no 

regime 
hidrológico 

IAH 
Global 
RCE 

IAH 
Global 

Reg. Mod. 
Medidas de minimização sugeridas para futura investigação Objetivos ambientais 

Lindoso Hidroeléctrica. 
Magnitude do 
escoamento 

anual e mensal. 
  

 Regimes de caudais ambientais estimados pelo método do INAG para anos secos, médios e 
húmidos;  

 Aumentar o caudal ambiental no período mais húmido do ano hidrológico, nas épocas de 
reprodução/migração das espécies piscícolas indicadoras: primavera e outono; 

 Caudais de limpeza no mês mais húmido do ano hidrológico não seco; 
 Caudais mais elevados e mais reduzidos, respetivamente, nos meses mais húmidos e secos do ano 

hidrológico, para adequar estes caudais à realidade ecológica dos cursos de água (preditabilidade). 

Melhoria geral da qualidade 
ecológica:  
 

 Maior área de habitat disponível ou 

utilizável; 

 Aumento da continuidade 

longitudinal e lateral, hídrica e 

ecológica;  

 Limpeza dos finos e manutenção da 

morfologia do leito e da estrutura 

ripária; 

 Atividades e ciclo de vida das 

espécies aquáticas ajustados às 

variabilidades do regime natural; 

 Disponibilidade de habitats 

adequados `s comunidades 

biológicas nativas, aumenta a 

biodiversidade e favorece o controlo 

de espécies exóticas invasoras; 

 Resiliência das espécies aquáticas 

nativas ao stress hídrico no período 

de estiagem, favorece o controlo de 

espécies exóticas invasoras;  

 Aumento da biodiversidade. 

Touvedo 

Produção de 
energia 

hidroeléctrica, 
rega e defesa 
contra cheias. 

idem   idem 

Furnas 
Derivação de 

caudais. 

Magnitude e 
variabilidade do 

regime 
hidrológico. 

  

 Descarregar imediatamente a jusante da barragem o caudal ambiental em contínuo;  
 Aumentar a magnitude dos caudais no período húmido do ano hidrológico; 
 Descarregar o caudal de cheia (flushing flows), com período de retorno de 2 anos, em anos não 

secos e no mês mais húmido do ano hidrológico;  
 Regimes de caudais húmidos, secos e muito secos para aumentar a variabilidade interanual do 

regime hidrológico, nomeadamente os caudais extremos. 

Vilar 

Produção de 
energia 

hidroelectrica 
e 

abastecimento 

Magnitude, 
variabilidade e 

preditabilidadedo 
regime 

hidrológico. 

  

 Descarregar imediatamente a jusante da barragem o caudal ambiental em contínuo;  
 Aumentar a magnitude dos caudais nos períodos críticos do ciclo de vida das espécies piscícolas 

indicadoras no ano hidrológico;  
 Descarregar o caudal de cheia (flushing flows), com período de retorno de 2 anos, em anos não 

secos e no mês mais húmido do ano hidrológico;  
 Regimes de caudais húmidos, secos e muito secos para aumentar a variabilidade dos caudais 

extremos;  
 Fazer coincidir o regime modificado aos caudais mínimos nos meses mais secos do regime natural. 

 
Nota: Regimes de caudais ecológicos com resultados muito fracos, deverá ser revista a sua 
estimativa com base na aplicação de outro método, e.g., perímetro molhado ou metodologia 
incremental. 

Fronhas 

Derivação de 
caudais e 

produção de 
energia 

hidroeléctrica, 

Magnitude, 
variabilidade e 

preditabilidadedo 
regime 

hidrológico. 

  
 Aumentar os caudais ambientais nos períodos críticos do ciclo de vida das espécies piscícolas 

(migração e reprodução), primavera e outono;  
 Fazer coincidir o regime modificado aos caudais mínimos nos meses mais secos do regime natural. 

Pracana 
Produção de 

energia 
hidroeléctrica 

Magnitude, 
variabilidade e 

preditabilidadedo 
regime 

hidrológico. 

  

 Aumentar os caudais ambientais nos períodos críticos do ciclo de vida das espécies piscícolas 
(migração e reprodução), primavera e outono;  

 Ajustar ao regime alterado a variabilidade do regime natural;  
 Fazer coincidir os extremos, caudais mínimos e máximos, aos meses mais secos e húmidos do 

regime natural. 

RCE – regime de caudais ecológicos; Reg. Mod. – regime modificado. 

Classificação do estado hidrológico:  Mau;  Medíocre;  Satisfatório;  Bom;  Excelente. 
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Em termos gerais, verificam-se impactes negativos mais significativos no aspeto hidrológico 

relativo à magnitude do regime hidrológico, com consequências nas características 

hidromorfológicas dos troços em análise, em especial na manutenção do leito (flushing 

flows), no transporte de sedimentos e taxa de sedimentação e na manutenção da 

complexidade/integridade dos habitats/ecossistemas aquáticos; com consequente 

diminuição das áreas de habitat disponíveis e da biodiversidade: composição das 

comunidades e distribuição das espécies. 

Com as medidas sugeridas pretende-se o aumento do caudal ambiental sobretudo nos 

períodos críticos do ciclo de vida das espécies indicadoras, consideradas na determinação 

do estado ecológico dos troços HMWB. A descarga do caudal de limpeza, caudal de cheia 

com um período de retorno de 2 anos, a ser descarregado no mês mais húmido do ano 

hidrológico, através de um dispositivo hidráulico e de um programa de descarga específico.  

Os caudais de limpeza a libertar devem ser ajustados de modo a contemplar as variações 

hidrológicas naturais específicas, sazonais e intra-anuais. Um dos aspetos essenciais 

traduz-se na inclusão dum valor de elevada magnitude, mas de baixa duração, que 

represente os designados caudais de limpeza (flushing flows), destinados a remover os 

finos. Tal como indica Alves et. al. (2002), não existem regras específicas para a sua 

determinação, devendo a sua estimativa depender das condições particulares de cada local.  

Para os 6 troços HMWB analisados e em especial para os troços com carácter mais 

torrencial (HMWB Pracana), sugere-se ainda a implementação de regimes de caudais 

mínimos, ano seco e muito seco, mais adaptadas as espécies tipicamente mediterrâneas, 

limitando a distribuição de espécies exóticas invasoras e contribuindo para a distribuição e 

biodiversidade das espécies aquáticas nativas. Para cursos de água intermitentes, nos anos 

secos e muito secos, deverá promover-se na época de estiagem um período de dias 

consecutivos com caudais nulos, correspondente à estimada da característica (número de 

dias de escoamentos mínimos) obtida para o regime hidrológico natural. 

Em termos da variabilidade e da preditabilidade dos regimes hidrológicos, propõe-se fazer 

coincidir os aumentos e reduções do regime de caudais ambientais, respetivamente, com os 

meses mais húmidos e secos do regime hidrológico natural. Estas medidas de minimização 

deverão permitir ajustar as atividades e ciclo de vida das comunidades biológicas aquáticas 

às variabilidades do regime natural (e.g., descarga de caudais de cheia na época dos 

caudais de chamada, migração e reprodução, e caudais nulos ou mínimos na época de 

estiagem (stress hídrico)). 

O conjunto de medidas de minimização proposto tem por objetivo contribuir para o 

diagnóstico das condições ecológicas dos ecossistemas aquáticos, permitindo conhecer a 
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dinâmica evolutiva e identificar novas fontes de perturbação e, desta forma, adotar as 

medidas necessárias para mitigar os impactes que possam eventualmente comprometer a 

manutenção/melhoria do potencial ecológico dos troços HMWB analisados. 

4. DISCUSSÃO GERAL E CONCLUSÕES 

O regime hidrológico natural de um curso de água é um fator determinante para a 

integridade dos ecossistemas ribeirinhos, em termos de estrutura e de funcionamento (Poff, 

2009), contribuindo decisivamente para a disponibilidade de habitats e, consequentemente, 

para a composição, distribuição e diversidade das comunidades biológicas. 

O estudo ecohidrológico, de avaliação de caudais modificados e caudais ecológicos 

desenvolvido nesta tese, permitiu determinar e avaliar as alterações hidrológicas em 6 

troços de rios fortemente modificados (troços HMWB), a partir de índices de alteração 

hidrológica (IAH). 

Os IAH estimados neste estudo dizem respeito a situações hidrológicas médias, mais 

representativas, tendo sido rejeitados da análise anos hidrológicos secos e húmidos, assim 

como situações extremas. Seria extremamente exaustiva a exposição e análise dos desvios 

hidrológicos para os três tipos de anos hidrológicos, húmidos, secos e médios, 

representados por cerca de 50 índices de alteração hidrológica. Importa referir que a 

ocorrência de anos excecionais tem grande importância na estrutura e funcionalidade dos 

ecossistemas ribeirinhos, e.g., os caudais de cheia, com melhorias na conectividade lateral 

e longitudinal a nível hidráulico e ecológico, e os caudais mínimos de estiagem constituem 

fatores ambientais muito importantes na abundância e distribuição das comunidades 

biológicas aquáticas e ribeirinhas, sugerindo-se o estudo das situações extremas num futuro 

trabalho de investigação. 

Devidamente caracterizados e descritos os aspetos hidrológicos com maior significado em 

termos ambientais/ecológicos, nomeadamente a magnitude, frequência e preditabilidade dos 

regimes hidrológicos, e atendendo aos princípios ecohidrológicos que norteiam a 

determinação de regimes de caudais ambientais, foi possível caracterizar e avaliar os 

desvios hidrológicos nos 6 troços HMWB selecionados.  

Foram selecionados para a análise 6 troços de cursos de água no território de Portugal 

Continental, 3 localizados no norte numa região hidro-climática com influência 

marítima/mediterrânea (com elevadas precipitações e altitudes, de regime de escoamento 

permanente), 2 localizados na região centro e 1 troço na região de transição norte-sul, de 

características mediterrâneas com maior variabilidade hidrológica, interanual e intra-anual.  
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Os 6 troços selecionados estão associados a aproveitamentos hidráulicos com diferentes 

utilizações: derivação de caudais, abastecimento público, proteção contra cheias; permitindo 

introduzir no estudo diferentes critérios de análise. 

A seleção efetuou-se a partir do conjunto de troços de rios fortemente modificados, 

identificados no âmbito dos trabalhos para a implementação da DQA, sendo necessário 

dispor de pelo menos 30 anos de registos históricos de caudais médios diários, 15 ou mais 

anos em regime natural e outros 15 ou mais em regime modificado, ficando a seleção dos 

troços considerados para este estudo limitada pela disponibilidade no SNIRH de dados 

hidrométricos de caudais médios diários, registados em regime natural e modificado. 

Regista-se que Portugal ainda apresenta pouca disponibilidade de dados de escoamento, 

necessários a uma análise hidrológica robusta dos cursos de água no âmbito do 

desenvolvimento de estudos ambientais, sobretudo a nível regional. 

A análise fatorial realizada permitiu discriminar os 6 troços HMWB em relação aos aspetos 

hidrológicos estudados, tendo maior importância os aspetos relativos à magnitude do 

escoamento nos 3 troços com regime de escoamento permanente localizados mais a norte 

na região marítima/atlântica (com influência de elevadas altitudes e precipitações). Para os 3 

troços localizados mais a sul, o aspeto hidrológico com maior significado é a variabilidade do 

regime hidrológico, com características marcadamente mediterrâneas, de regime 

intermitente e carácter marcadamente torrencial. Os padrões hidrológicos dos cursos de 

água analisados contribuíram também para a definição de medidas de minimização dos 

desvios hidrológicos estimados. 

A partir da caracterização hidrológica dos 6 troços HMWB, relativa ao regime natural e aos 

regimes alterados, modificado e ecológico, obtiveram-se os índices de alteração hidrológica 

para os 6 troços HMWB. Em termos gerais, os resultados obtidos revelam uma moderada 

perturbação hidrológica, mais marcada nos troços que refletem a influência da região 

mediterrânica. Verificaram-se alterações hidrológicas com algum significado nos 6 troços de 

cursos de água estudados, tendo-se registado, genericamente, desvios mais significativos 

para os regimes de caudais ecológicos ou caudais mínimos, estimados pelo método do 

INAG, DSP (2002), comparativamente aos regimes de caudais modificados, nomeadamente 

os regulados pelos aproveitamentos hidráulicos de montante. 

A obtenção de maiores desvios hidrológicos para o regime de caudais ecológicos, sobretudo 

em relação aos índices relativos ao aspeto magnitude do escoamento, anual e mensal, pode 

justificar-se com base nos pressupostos que norteiam a sua definição, sobretudo por 

representarem os caudais mínimos a assegurar nos ecossistemas fluviais para a sua 

manutenção. Por outro lado, os regimes modificados estão sobretudo associados aos 
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regimes de caudais determinados pela exploração dos aproveitamentos hidráulicos, com 

libertação de caudais turbinados de elevada magnitude e frequência pelas centrais 

hidroelétricas. 

Quanto aos regimes de caudais ecológicos estimados neste estudo pelo método do INAG, 

DSP (2002), as medidas apresentadas foram propostas no sentido de assegurarem 

melhores condições hidrológicas nos períodos críticos do ciclo de vida das comunidades 

biológicas aquáticas, garantindo que a percentagem do caudal ecológico afeto ao regime 

natural esteja compreendida entre 15% a 20%, e nunca inferior a 10%. Estes valores são 

considerados aceitáveis numa estratégia de ajustamento progressivo, tal como foi definido 

no PNA (Alves et al., 2002), em que os resultados da monitorização permitirão ajustar os 

valores de caudal inicialmente estimados, no sentido de atingir os objetivos ambientais 

estabelecidos na DQA para o troço de rio fortemente modificado, ou seja, o bom potencial 

ecológico. 

Relativamente à conectividade longitudinal e lateral do sistema fluvial, tendo em 

consideração, e.g., as atividades reprodutivas das comunidades biológicas (e.g., desova, 

recrutamento, etc.), propôs-se genericamente para os troços analisados a implementação 

de um caudal de cheia, com um período de retorno de 2 anos, para limpeza dos finos e 

manutenção da galeria ripícola, permitindo a conectividade lateral e acesso aos leitos de 

cheia, com grandes benefícios no recrutamento, recolonização e migração. 

A avaliação hidrológica apresentada foi realizada sem validação ecológica, sugerindo-se a 

análise das relações entre os desvios hidrológicos obtidos neste estudo e o Rácio de 

Qualidade Ecológica (EQR), desvios ecológicos relativos à abundância de espécies 

aquáticas. Neste sentido, sugere-se o desenvolvimento de um estudo complementar que 

permita avaliar como os desvios hidrológicos estimados se refletem nos indicadores 

biológicos (e.g., peixes). Esta análise pode realizar-se a partir de dados de abundância de 

comunidades piscícolas, através da estimativa do EQR. Propõe-se ainda a realização de 

uma análise de regressão multivariada passo-a-passo (stepwise process), com variáveis 

hidrológicas independentes e variáveis biológicos dependentes, que permita identificar as 

variáveis hidrológicas que otimizam a relação, reunindo os aspetos hidrológicas com maior 

significado ecológico, numa perspetiva de restauro fluvial. 

Existem vários fatores ambientais que contribuem de forma determinante para a qualidade 

ecológica dos cursos de água, não podendo os desvios hidrológicos obtidos neste estudo 

ecohidrológico serem considerados como únicos responsáveis pela perda da qualidade 

ecológica dos troços de rio a jusante das barragens. Para além das condicionantes naturais 

especificas da própria bacia, a qualidade ecológica dos troços HMWB é influenciada por 
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diversos fatores ambientais, naturais e antrópicos, que atuaram e atuam no próprio rio, e.g., 

ao condicionarem a passagem de espécies migradoras para montante dos aproveitamentos 

hidráulicos. Este fator, em conjunto com o efeito barreira cumulativo das barragens a jusante 

dos troços HMWB selecionados, contribuiu para limitar (ou mesmo impossibilitar) a 

abundância e distribuição de espécies aquáticas migradoras de especial interesse 

conservacionista e económico (e.g., salmão, truta, sável, lampreia, etc), reduzindo assim a 

qualidade ecológica dos troços analisados. 

Acerca da perturbação causada pelo efeito de regularização, ela depende da proximidade à 

barragem. A descarga de caudais de turbinamento (hidropeeking) nos troços de jusante 

constitui outro fator determinante sobretudo na deriva biológica dos ecossistemas 

ribeirinhos, resultando numa perda óbvia da qualidade ecológica dos troços fortemente 

modificados. Neste sentido, é fundamental conhecer os fatores ambientais, naturais e 

antrópicos, que concorrem para a qualidade ecológica dos cursos de água, com objetivos 

ambientais expressos na legislação sobre recursos hídricos. 

Sobretudo os troços HMWB selecionados que se encontram localizados a jusante das 

barragens mais antigas, anteriores à década de 1980 (Vilarinho das Furnas, Vilar-Tabuaço e 

Pracana), foram modificados há muito tempo atrás. Com o decorrer do tempo, os processos 

geomorfológicos e sucessionais que se desenvolvem criam uma nova realidade, 

promovendo a adaptação às novas condições hidromorfológicas (Dunbar, 2004). Aquando 

da implementação do regime de caudais ecológicos, tal deve ser tido em conta. 

Isto pode criar situações contraditórias, como acontece por exemplo no troço HMWB 

Furnas, em que a redução do caudal promoveu a substituição dos habitats originais por 

outros que corresponderiam a rios de tipologia diferente (Rios de pequena dimensão, com 

bacia de drenagem inferior a 100 km2) (INAG, 2008). Entre as componentes que podem 

contribuir para este resultado salienta-se a cobertura e estrutura da vegetação ripícola e 

aquática, assim como a presença de microhabitats que permitem a manutenção dos 

ecossistemas aquáticos, apesar da redução da disponibilidade de habitat. De referir também 

que a barragem de Vilarinho das Furnas encontra-se a descarregar um regime de caudais 

ecológicos, contribuindo também para o estado ecológico do troço de rio fortemente 

modificado a jusante desta. 

Neste contexto, todas as medidas propostas neste estudo deverão ser validadas quanto à 

sua eficácia através de programas de monitorização da qualidade ecológica, no âmbito da 

Directiva Quadro da Água/Lei da Água e dos “Critérios para a classificação do estado das 

massas de águas superficiais – Rios e albufeiras”, definidos e aprovados pelo INAG, e 

disponíveis em: http://dqa.inag.pt/dqa2002/port/docs_apoio/Criterios_massas%20agua.html. 

http://dqa.inag.pt/dqa2002/port/docs_apoio/Criterios_massas%20agua.html
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A monitorização deverá ser definida de acordo com as especificações dos troços HMWB e à 

luz das definições normativas da DQA.  

Importa salientar que a Directiva Quadro Água (Directiva n.º 2000/60/CE), do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2000, estabelece um quadro de ação 

comunitária no domínio da política da água e tem como objetivo principal alcançar um “bom 

estado” ecológico e químico de todas as águas comunitárias até 2015. Esta diretiva foi 

transposta para o direito interno através da Lei da Água e do Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 

de março, que estabelece as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável das 

massas de água. 

Face ao exposto, considera-se que o estudo ecohidrológico apresentado, em simultâneo 

com a prática de programas de monitorização rigorosos e aprofundados, podem contribuir 

de forma determinante para o cumprimento dos objetivos ambientais estabelecidos na DQA 

e alcançar, até 2015, o bom potencial ecológico nos troços de rio fortemente modificados 

estudados localizados a jusante de aproveitamentos hidráulicos. 
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ANEXO 1. Seleção de troços HMWB identificados no âmbito da DQA. 

Quadro A1.1. Identificação e seleção dos 95 troços HMWB iniciais. 

Cursos de água/Trocos HMWB Área (km2) 
Barragem de montante 

Designação Utilização Ano de conclusão 

Arade-WB2-HMWB 
    

Barranco da Cabeça de Aires (HMWB - Jusante B. 
Tapada Grande) 

33 B. Tapada Grande Abastecimento/Recreio 1882 

Barranco das Vendas (HMWB - Jusante B. Grous) 
    

Barranco do João Bilheiro (HMWB - Jusante Bs. 
Herdade do Facho I e II)     

Mondego-WB1-HMWB 
    

Ribeira da Azambuja (HMWB - Jusante B. Torres) 
    

Ribeira da Caniça (HMWB - Jusante B. Lagoa 
Comprida) 

6,4 B. Lagoa Comprida Energia 1966 

Ribeira da Fervença (HMWB - Jusante B. Vale do 
Rossim) 

5,4 B. Vale do Rossim Energia/Derivação 1956 

Ribeira da Landeira (HMWB - Jusante Aç. Vale das 
Bicas)     

Ribeira da Meimoa (HMWB - Jusante B. Meimoa) 61 B. Meimoa Rega/Abastecimento 1985 

Ribeira da Pardiela (HMWB - Jusante B. Vigia) 125 B. Vigia Abastecimento 1981 

Ribeira da Pega (HMWB - Jusante B. Vascoveiro) 
    

Ribeira da Raia (HMWB - Jusante B. Maranhão) 
    

Ribeira da Touliça (HMWB - Jusante B. Touliça) 26 B. Touliça Abastecimento/Rega 1979 

Ribeira de Aguiar (HMWB - Jusante B. Santa Maria 
de Aguiar) 

128,5 B. Santa Maria de Aguiar Abastecimento/Rega 1981 

Ribeira de Beliche (HMWB - Jusante B. Beliche) 117 B. Beliche Abastecimento/Rega 1986 

Ribeira de Campilhas (HMWB - Jusante B. 
Campilhas) 

109 B. Campilhas Abastecimento/Rega 1954 

Ribeira de Camplhas (HMWB - Jusante Bs. 
Campilhas e Fonte Serne)     

Ribeira de Enxoé (HMWB - Jusante B. Enxoé) 60,8 B. Enxoé Abastecimento 1998 

Ribeira de Lucefecit (HMWB - Jusante B. Lucefecit) 257 B. Lucefecit Rega 1982 

Ribeira de Messejana (HMWB - Jusante B. Daroeira) 
    

Ribeira de Morgavel (HMWB - Jusante B. Morgavel) 24 B. Morgavel Abastecimento 1980 

Ribeira de Nisa (HMWB - Jusante Aç. Poio) 
    

Ribeira de Nisa (HMWB - Jusante B. Nisa - Póvoa) 
    

Ribeira de Odeleite (HMWB - Jusante B. Odeleite) 352 B. Odeleite Abastecimento/Rega 1997 

Ribeira de Odeáxere (HMWB - Jusante B. Odiaxere - 
Bravura) 

76,8 B. Odiaxere - Bravura Rega/Energia 1958 

Ribeira de Odivelas (HMWB - Jusante B. Alvito) 212 B. Alvito Abastecimento/Rega 1977 

Ribeira de Odivelas (HMWB - Jusante B. Odivelas) 430 B. Odivelas Rega 1972 

Ribeira de Oriola (HMWB - Jusante B. Rasquinha) 
    

Ribeira de Santa Catarina de Sítimos (HMWB - 
Jusante B. Pego do Altar) 

743 B. Pego do Altar Rega/Energia 1949 

Ribeira de Seda (HMWB - Jusante B. Maranhão) 2282 B. Maranhão Rega/Energia 1957 

Ribeira de São Domingos (HMWB - Jusante B. Fonte 
Serne) 

30 B. Fonte Serne Rega 1976 

Ribeira de São Domingos (HMWB - Jusante B. Vale 
da Arca 2)     
Ribeira de São Martinho (HMWB - Jusante B. Venda 
Nova 2)     

Ribeira de Sôr (HMWB - Jusante B. Montargil) 1186 B. Montargil Rega/Energia 1958 

Ribeira de Valverde (HMWB - Jusante B. Tourega) 
    

Ribeira do Divor (HMWB - Jusante B. Divor) 43 B. Divor Rega 1965 



71 

Cursos de água/Trocos HMWB Área (km2) 
Barragem de montante 

Designação Utilização Ano de conclusão 

Ribeira do Roxo (HMWB - Jusante B. Roxo) 351 B. Roxo Abastecimento/Rega 1967 

Ribeiro do Cabido (HMWB - Jusante B. Carrasqueira) 
    

Rio Almansor (HMWB - Jusante B. Minutos) 95 B. Minutos Rega 2003 

Rio Alva (HMWB - Jusante B. Fronhas) 652 B. Fronhas Energia/Derivação 1985 

Rio Arade (HMWB - Jusante B. Arade) 229 B. Arade Rega/Energia 1956 

Rio Ave (HMWB - Jusante B. Guilhofrei) 122 B. Guilhofrei Energia/Recreio 1938 

Rio Azibo (HMWB - Jusante B. Azibo) 91 B. Azibo Abastecimento/Rega 1982 

Rio Caia (HMWB - Jusante B. Caia) 571 B. Caia Abastecimento/Rega 1967 

Rio Cávado (HMWB - Jusante B. Caniçada e B. 
Vilarinho das Furnas)     

Rio Cávado (HMWB - Jusante B. Caniçada) 783 B. Caniçada Energia 1955 

Rio Cávado (HMWB - Jusante B. Paradela) 269 B. Paradela Energia/Derivação 1956 

Rio Cávado (HMWB - Jusante B. Salamonde) 642 B. Salamonde Energia 1953 

Rio Côa (HMWB - Jusante B. Sabugal) 130 B. Sabugal Abastecimento/Rega/Energia 2000 

Rio Degebe (HMWB - Jusante B. Monte Novo) 267 B. Monte Novo Abastecimento/Rega 1982 

Rio Degebe (HMWB - Jusante Bs. Vigia e Monte 
Novo)     

Rio Dão (HMWB - Jusante B. Fagilde) 428 B. Fagilde Abastecimento 1984 

Rio Guadiana (HMWB - Jusante B. Alqueva-
Pedrogão) 

59160 B. Alqueva-Pedrogão Energia/Rega 2005 

Rio Guadiana (HMWB - Jusante B. Caia e Açude 
Badajoz)     
Rio Guadiana (HMWB - Jusante Bs. Alqueva e 
Enxoé)     

Rio Homem (HMWB - Jusante B. Vilarinho Furnas) 77 B. Vilarinho Furnas Energia/Derivação 1972 

Rio Lima (HMWB - Jusante B. Alto Lindoso) 1525 B. Alto Lindoso Energia 1992 

Rio Lima (HMWB - Jusante B. Touvedo) 1700 B. Touvedo 
Energia/Rega/Defesa contra 

cheias 
1993 

Rio Minho (HMWB - Jusante B. Frieira) 
    

Rio Mira (HMWB - Jusante B. Santa Clara) 520 B. Santa Clara Abastecimento/Rega/Energia 1968 

Rio Mondego (HMWB - Jusante Ac. Raiva) 3500 Ac. Raiva Energia/Defesa contra cheias 1981 

Rio Mondego (HMWB - Jusante B. Fronhas e Aç. 
Raiva)     
Rio Ocreza (HMWB - Jusante B. Marateca-Sta. 
Águeda) 

61 B. Marateca-Sta. Águeda Abastecimento/Rega 1991 

Rio Ocreza (HMWB - Jusante B. Pracana) 1410 B. Pracana Energia 1950 

Rio Ponsul (HMWB - Jusante B. M. Carmona - 
Idanha) 

359 B. M. Carmona - Idanha Energia/Rega 1947 

Rio Rabagão (HMWB - Jusante B. Alto Rabagão) 210 B. Alto Rabagão Energia 1964 

Rio Rabagão (HMWB - Jusante B. Venda Nova 1) 356 B. Venda Nova 1 Energia 1951 

Rio Sado (HMWB - Jusante B. Monte da Rocha) 246 B. Monte da Rocha Abastecimento/Rega 1972 

Rio Sado (HMWB - Jusante Bs. Camp, Fte Serne, Mte 
Rocha e Daroeira)     
Rio Sado (HMWB - Jusante Bs. Camp, Fte Serne, Mte 
Rocha, Daroeira e Roxo)     
Rio Sado (HMWB - Jusante Bs. Camp, Fte Serne, Mte 
Rocha, Daroeira, Roxo e Odivelas)     
Rio Sado (HMWB - Jusante Bs. Monte da Rocha e 
Daroeira)     
Rio Sorraia (HMWB - Jusante Bs. Maranhão e 
Montargil)     

Rio Tejo (HMWB - Jusante B. Belver) 62802 B. Belver Energia 1952 

Rio Tejo (HMWB - Jusante Bs. Castelo do Bode e 
Belver)     
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Cursos de água/Trocos HMWB Área (km2) 
Barragem de montante 

Designação Utilização Ano de conclusão 

Rio Tejo (HMWB - Jusante Bs. Castelo do Bode, 
Belver e Magos)     

Rio Távora (HMWB - Jusante B. Vilar - Tabuaço) 360 B. Vilar - Tabuaço Energia/Derivação 1965 

Rio Unhais (HMWB - Jusante B. Santa Luzia) 50 B. Santa Luzia Energia 1942 

Rio Varosa (HMWB - Jusante B. Varosa) 307 B. Varosa Energia 1976 

Rio Xarrama (HMWB - Jusante B. S. Brissos 1) 
    

Rio Xarrama (HMWB - Jusante B. Trigo de Morais - 
Vale do Gaio) 

509 B. Trigo de Morais - Vale do Gaio Energia/Rega 1949 

Rio Xévora (HMWB - Jusante B. Abrilongo) 124 B. Abrilongo Rega 2000 

Rio Zêzere (HMWB - Jusante B. Bouçã) 2525 B. Bouçã Energia 1955 

Rio Zêzere (HMWB - Jusante B. Cabril) 2340 B. Cabril Energia 1954 

Rio Zêzere (HMWB - Jusante B. Castelo Bode) 3964 B. Castelo Bode 
Abastecimento/Energia/Defesa 

contra cheias/Recreio 
1951 

Rio de São Domigos (HMWB - Jusante B. São 
Domingos)     

Vala Real (HMWB - Jusante Aç. Vale Coelheiros) 
    

Vala da Asseiceira (HMWB - Jusante B. Venda Velha) 
    

Vala de Alfarelos (HMWB - Baixo Mondego - Jusante 
Aç. Pte Coimbra) 

4920 Aç. Pte Coimbra Defesa contra cheias 1981 

Vala de Salvaterra (HMWB - Jusante B. Magos) 105 B. Magos Rega 1938 

afluente da Ribeira Vale da Ursa (HMWB - Jusante 
B. Herdade de Vale da Lameira)     
afluente da Ribeira de Cojancas (HMWB - Jusante B. 
Jorge Bastos)     
afluente da Ribeira do Porto da Espada (HMWB - 
Jusante B. Apartadura)     
afluente da Ribeira do Vale de Poços (HMWB - 
Jusante Aç. Vale Poços)     

sombreado - Troços excluído da análise, por não apresentarem registos de caudais ou por se encontrarem a jusante da confluência de 
troços de rios fortemente modificados; 
Aç – Açude; 
B. – Barragem; 
Bs. – Barragens; 
Pte – Ponte. 

 

Eliminaram-se ainda os troços HMWB com 2 ou mais aproveitamentos hidráulicos a 

montante: Jusante Belver no rio Tejo, jusante de Aç. Pte Coimbra no Mondego, jusante de 

Alqueva-Pedrogão no rio Guadiana e o troço a jusante da barragem de Odivelas. 

Quadro A1.2. Troços de rio fortemente modificados a jusante de 2 ou mais aproveitamentos 
hidráulicos, com indicação dos locais excluídos da análise (sombreado). 

Troço HMWB 
Área 
(km

2
) 

Barragem de montante Utilização 
Ano de conclusão 

da barragem 

Ribeira de Odivelas (HMWB 
- Jusante B. Odivelas) 

430 B. Odivelas+B. Alvito Rega 1972 

Rio Alva (HMWB - Jusante 
B. Fronhas) 

652 B. Fronhas+B. Lagoa Comprida na cabeceira Energia/Derivação 1985 

Rio Cávado (HMWB - 
Jusante B. Caniçada) 

783 B. Caniçada+Salamonde+idem. Energia 1955 

Rio Cávado (HMWB - 
Jusante B. Salamonde) 

642 B. Salamonde+Venda Nova+idem. Energia 1953 
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Troço HMWB 
Área 
(km

2
) 

Barragem de montante Utilização 
Ano de conclusão 

da barragem 

Rio Guadiana (HMWB - 
Jusante B. Alqueva-
Pedrogão) 

59160 B. Alqueva-Pedrogão (mto complexo) Energia/Rega 2005 

Rio Lima (HMWB - Jusante 
B. Touvedo) 

1700 B. Touvedo+B. Lindoso 
Energia/Rega/ 

Defesa contra cheias 
1993 

Rio Ocreza (HMWB - 
Jusante B. Pracana) 

1410 B. Pracana+B. Marateca (cabeceira) Energia 1950 

Rio Rabagão (HMWB - 
Jusante B. Venda Nova 1) 

356 B. Venda Nova 1+B. Alto Rabagão Energia 1951 

Rio Tejo (HMWB - Jusante 
B. Belver) 

62802 B. Belver+B. bacia Tejo, sist. complexo Energia 1952 

Rio Zêzere (HMWB - 
Jusante B. Bouçã) 

2525 B. Bouçã+B. Cabril+idem. Energia 1955 

Rio Zêzere (HMWB - 
Jusante B. Cabril) 

2340 B. Cabril+B. Sta. Luzia+Meimoa (cabeceira) Energia 1954 

Rio Zêzere (HMWB - 
Jusante B. Castelo Bode) 

3964 B. Castelo Bode+B. Bouçã+idem. 
Abastecimento/Energia/ 

Defesa contra 
cheias/Recreio 

1951 

Vala de Alfarelos (HMWB - 
Baixo Mondego - Jusante 
Aç. Pte Coimbra) 

4920 Aç. Pte Coimbra+ mto complexo Defesa contra cheias 1981 

 

Com base nos Quadros A.1.1 e A.1.2, foram ainda eliminados os troços HMWB sem 

estações hidrométricas ou com estações com dados de caudais médios diários insuficientes 

para a análise. No Quadro A.1.3. apresenta-se o conjunto de troços HMWB que 

preencheram todos os requisitos inicialmente estabelecidos e que foram considerados no 

desenvolvimento do estudo. 

Quadro A1.3. Troços de rio fortemente modificados retidos para análise. 

Cursos de água/Trocos HMWB Área (km2) 
Barragem de montante 

Designação Utilização Ano de conclusão 

Rio Lima (HMWB - Jusante B. Alto Lindoso) 1525 B. Alto Lindoso Energia 1992 

Rio Lima (HMWB - Jusante B. Touvedo) 1700 B. Touvedo 
Energia/Rega/Defesa 

contra cheias 
1993 

Rio Homem (HMWB - Jusante B. Vilarinho Furnas) 77 B. Vilarinho Furnas Energia/Derivação 1972 

Rio Távora (HMWB - Jusante B. Vilar - Tabuaço) 360 B. Vilar - Tabuaço Energia/Derivação 1965 

Rio Alva (HMWB - Jusante B. Fronhas) 652 B. Fronhas Energia/Derivação 1985 

Rio Ocreza (HMWB - Jusante B. Pracana) 1410 B. Pracana Energia 1950 
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ANEXO 2. Análise de colinearidade 

Quadro A2.1. Matriz de correlação das variáveis hidrológicas 

 
MAH MAM MAS MAT VAH VAM VAS VAT Q10 Q90 Qc QGL QCO Q5 CvQc CvQ5 qQ5 Qs Q95 CvQs CvQ9 qQ95 

MAH 1 
                     

MAM 0,998 1 
                    

MAS 0,989 0,988 1 
                   

MAT 0,999 0,999 0,992 1 
                  

VAH 0,992 0,991 0,965 0,990 1 
                 

VAM 0,980 0,988 0,956 0,983 0,989 1 
                

VAS 0,961 0,971 0,983 0,971 0,932 0,948 1 
               

VAT 0,991 0,995 0,971 0,992 0,994 0,998 0,957 1 
              

Q10 0,988 0,991 0,997 0,992 0,966 0,966 0,990 0,978 1 
             

Q90 0,972 0,965 0,987 0,972 0,942 0,912 0,954 0,937 0,976 1 
            

Qc 0,695 0,705 0,596 0,688 0,772 0,788 0,564 0,760 0,609 0,528 1 
           

QGL 0,638 0,647 0,530 0,629 0,722 0,737 0,496 0,707 0,544 0,462 0,997 1 
          

QCO 0,612 0,620 0,501 0,602 0,699 0,714 0,465 0,683 0,515 0,433 0,993 0,999 1 
         

Q5 0,996 0,998 0,995 0,999 0,982 0,977 0,980 0,988 0,997 0,977 0,658 0,597 0,569 1 
        

CvQc 
-

0,030 
-0,044 -0,152 -0,053 0,069 0,031 -0,216 0,015 -0,121 -0,146 0,373 0,424 0,444 -0,080 1 

       

CvQ5 0,054 0,022 -0,049 0,023 0,128 0,036 -0,160 0,046 -0,043 0,018 0,250 0,288 0,302 0,000 0,915 1 
      

qQ5 0,013 -0,012 0,042 0,006 -0,022 -0,035 0,025 -0,021 0,061 0,042 -0,337 -0,343 -0,345 0,014 0,251 0,285 1 
     

Qs 0,902 0,921 0,938 0,918 0,866 0,891 0,981 0,902 0,952 0,914 0,475 0,403 0,371 0,935 -0,268 -0,217 -0,009 1 
    

Q95 0,972 0,967 0,987 0,973 0,943 0,916 0,960 0,939 0,979 0,999 0,531 0,463 0,434 0,979 -0,148 0,009 0,030 0,926 1 
   

CvQs 0,046 0,031 -0,078 0,024 0,142 0,148 -0,143 0,111 -0,057 -0,150 0,554 0,606 0,626 -0,019 0,777 0,578 0,225 -0,274 -0,162 1 
  

CvQ9 0,167 0,158 0,043 0,147 0,265 0,255 -0,009 0,228 0,080 0,005 0,559 0,600 0,615 0,116 0,943 0,794 0,306 -0,091 0,002 0,895 1 
 

qQ95 
-

0,076 
-0,057 -0,170 -0,080 0,016 0,025 -0,149 0,001 -0,113 -0,177 0,302 0,340 0,356 -0,087 0,866 0,707 0,103 -0,109 -0,162 0,508 0,787 1 

 
MAH MAM MAS MAT VAH VAM VAS VAT Q10 Q90 Qc QGL QCO Q5 CvQc CvQ5 qQ5 Qs Q95 CvQs CvQ9 qQ95 

| r | > 0,80 elevado grau de correlação 
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ANEXO 3. Programa Fortran utilizado para a estimativa dos regimes de caudais 
ecológicos dos troços HMWB 

 

Na Figura A3.1., apresenta-se a interface da aplicação Callendd.exe, desenvolvida em 

linguagem Fortran, ilustrando as diversas opções selecionadas, que permitem a obtenção 

de um conjunto de ficheiros de saída, com as estimativas dos quantis das curvas de duração 

definidos como critérios do método do INAG, DSP (2002) para a obtenção dos regimes de 

caudais ecológicos. 

 

Figura A3.1. Interface da aplicação “Callendd.exe” para obtenção das curvas de duração de caudais 
médios diários. 

 

 

Figura A3.2. Ficheiros de entrada do programa para estimativa das curvas de duração mensais de 
caudais médios diários (CD). 


